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IV Não hã dificuldade que o amor não vença; 
doença que o amor não cure; 
porta que o amor não abra; 
obstáculo que o amor não transponha; 
muralha que o amor não derruba; 
pecado que o amor não redíma.... 
Não importa que o problema se ache hã muito enraizado

~ que as perspectivas nao ofereçam esperança; 
que a situação esteja embaralhada; 
que o erro tenha as dímensoes que tiver. 
O sentimento autêntico do amor dissolverã tudo. 
Quem.souber amar o suficiente

. 

será o mais feliz e o mais poderoso ser do mundo"- 
.

. 

EMMET.FOX O Sermao da Montanha. In: SIEGEL, B. 

"Amor;'medicina e milagres. 2 ed. Sao Paulo:Ed. 
Best Seller, 1989, p. 256.



APRESENTAÇÃQ 

a _ . ~ A VIII- Unidade Curricular do Curso de Graduacao em En- 

fermagem, constitui o último período do curso e ë ofide o aluno 
afirma ao máximo o seu futuro ingresso no exercício profissio- 
nal. Esta unidade didática objetiva, de um modo geral, plane- 
jar, executar e avaliar a assistência de Enfermagem, a nível 
intra e/ou extra-hospitalar, identificando as condiçoes de 

saúde de indivíduos e/ou grupos, interrelacionando fatores fí- 

sicos, psíquicos, ambientais e sõcio-culturais. Para tanto, ê 

elaborado um projeto no qual os alunos optam por uma das qua- 

tro áreas oferecidas: saúde do adulto em intercorrências clí-
~ nicas, saúde da mae, saúde da criança e adolescente e saúde 

individual e coletiva na comunidade.

p Optamos pela saude do adulto em intercorrências clínicas, 
elaborando um projeto de assistência ao paciente oncolõgico de 
ambos os sexos, internados no Hospital de Caridade, nas alas 

Irma Bernadete e Senhor dos Passos. O grupo ê formado por 4 

alunas: Cêlia Jungbluth Becker, Cláudia Luizita Sanceverino 
Rosa, Edma Maria Gonzaga de Azevedo e Marta Regina Bauer, ten- 

do como orientadora a enfa. Dra. Eloita Neves Arruda e super- 

visora a enfa. Cladis Loren Kiefer.
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. A elaboração do projeto, apresentação e as atividades prã 
ticas no hospital, deram-se conforme o cronograma em Anexo I. 

E gnatificante poder relatar agora os resultados de nossa 
assistência e nossos sentimentos frente ãs várias situações 
que vivenciamos. Esperamos com tal relato enfatizar que o cui- 
dado de Enfermagem ê prestado ao indivíduo nos aspectos bio- 

psico-sõcio-espirituais e que "qualquer açao humana precisa
~ estar orientada no sentido da valorizaçao da pessoa e da auto 

afirmação do ser" (OLIVIERI, l985:l5).

I

u
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~ INTRODUÇAO 

"O impacto do câncer sobre a sociedade ê cruel, por um 
~ ._ Q lado, pelas repercussoes sociais e economicas que o cancer 

traz consigo (recursos investidos, anos de vida perdidos, per- 
da do potencial de trabalho humano etc.), por outro lado, pe- 

~ .` las implicaçoes que o cancer acarreta para os doentes e sua 
família, quais sejam, a dor, o sofrimento, a incapacidade e a 

morte" (GADELHA, 1990).
. 

Os dados estatísticos atualmente disponíveis relacionados
A aos fatores de risco e a incidência do cancer, revelam esta 

doença como um problema de saúde pública no Brasil. Segundo a 

Organizaçao Mundial de Saúde (OMS) mais de quatro.mi1hoes de 

mortes ocorridas no mundo são causadas pelo câncer e anualmenë 
te são diagnosticados seis milhões de novos casos, conforme os 
índices divulgados em 1986, ocorreram no Brasil 73.897 õbitos

A devido ao cancer, o equivalente a 13,4% dos õbitos por doenças, 
colocando-o como segunda causa mais freqüente de mortalidade, 
sendo precedido pelas doenças cardiovasculares que . perfazem 
41 das mortes (GADELHA, 1990). Estes dados são baseados nos` 

I-' 0\° 

atestados'de õbitos e aí surge uma questao: estes registros es 
tão sendo preenchidos corretamente? Não ë raro encontrar no

' v
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atestado de õbito de pessoas com doenças crônicas, o diagnõs- 

tico de causa morte por parada cardiorespiratõria ou por cau- 

sas indefinidas. Colocamos esta polêmica, porque o preenchi- 

mento incorreto do atestado de õbito pode mascarar os índices 

de uma enfermidade cronica como o câncer. O que pode, pelos 

dados hoje existentes, motivar menos pessoas a enganjarem-se 

na luta contra esta doença, conscientes que a melhor arma es- 

tã na educação, prevenção e detecção precoce. 

Em Santa Catarina, temos as neoplasias como principal 

causa de morte, excluídas as afecçoes mal definidas, seguidas 

por doenças vasculares (NEVES-ARRUDA, 1990). Segundo pesquisa 

da enfermeira Mercedes Trentini e outros (1989) realizada em 

Florianópolis sobre a incidência de doenças crônicas, no pe- 

ríodo de junho de 1988 e agosto de 1989, numa amostra de 4.958 

prontuários de pacientes que buscavam atendimentos nos servi- 
4 › as ' 

ços de saude, se verificou que o cancer estava em 39 lugar 

(9,1%), sendo precedido por doenças cardiovasculares (50,8%) e 

respiratórias (l2,1%).

A O cancer atinge pessoas “de todas as idades e de todas as 

camadas sõcio-econômicas, desde indivíduos aparentemente sau- 

dãveis atê, na sua maioria desesperadamente doentes" (BELAND, 

1978). Este último termo, refere-se ao grande número de fcasos 

de neoplasias malignas, cerca de 80% deles, em que o diagnós- 

tico ë feito em fases muito avançadas da doença, quando os re- 
4; cursos terapeuticos sõ servem como forma paliativa (GADELHA, 

1990); ofuscando as esperanças de vida de muitas pessoas e de- 

teriorando sua auto-imagem, restando na sociedade não o apoio, 

mas a discriminação, por ser sustentado o estigma de que A o

o
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"cancer nao tem cura" pela ineficiência das autoridades compe- 
~ ~ tentes em investir na educaçao da populaçao, a fim de que seja 

possível atuar na prevenção e detecção precoce, já que aproxi-
~ madamente 70% dos tumores malignos sao curáveis se diagnosti-

_ cados precocemente (GADELHA, 1990). Existem contradiçoes entre 
prevenção e detecção precoce. Prevenção ë tomar medidas ten- 

tando evitar que a doença se instale, e detecçao precoce ë 

descobrir os primeiros sinais e sintomas da doença. Assim, o 

termo usado em certos exames, como o preventivo de câncer de 

colo uterino e de mamas está incorreto, porque na realidade o 

que se verifica são alterações decorrentes de uma doença já 

instalada. A maioria dos canceres são preveníveis, porém nem 
_. ~ todos, sao detectados precocemente, como o de pulmao e o gás- 

trico. 

Sentimo-nos de maos atadas ao depararmos com todos estes 
problemas originários, em grande parte da estrutura social 'de 

f ~ um país, cujos governantes colocam a saude e a educaçao de um 
povo como metas singulares. E diante de toda esta problemáti- 
ca. que se faz necessário despertar o interesse dos profissio- 
nais de saüde, para uma atuação conjunta em benefício de uma 
assistência de qualidade ao paciente. Aqui se faz presente o 

profissional de enfermagem, que segundo NEVES-ARRUDA (l990) po 

de desempenhar papéis nos níveis de prevenção primária, onde o 

enfermeiro educa a populaçao buscando prevenir ou diminuir os 

riscos de um indivíduo sadio desenvolver doença; prevenção se- 

cundária, onde o objetivo ê detectar o câncer no seu estágio 
inicial e controlá-lo, nesse nível o enfermeiro colabora com 

colheita de material para exames ginecolõgicos, educação do pa
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ciente e levantamento de dados, através de entrevistas. “ E, 

prevenção terciâria, visa-o cuidado e reabilitação do paciente 
nv com câncer. Neste nível, a funçao mestra da enfermagem é cui- 

dar/assistir o paciente, procurando satisfazer suas necessida- 
des e/ou da família, sob os aspectos bio-psico-sõcio-espiri- 
tual. 

O interesse em assistir o paciente oncolõgico, surgiu da 

necessidade sentida pelos membros do grupo de não estarem pre- 
parados para atuar junto a pacientes com doenças crônicas, em 
especial o portador de câncer, devido ao pouco contato que ti- 
vemos com estes pacientes durante o curso de graduação. 

Sentimos que hã necessidade de prestar ao indivíduo, além 
do cuidado físico, também o cuidado psicológico, observando 
como a doença está interferindo ou irã interferir na adaptação 
do indivíduo ao seu ambiente, buscando ajuda mútua neste pro- 
CGSSO. 

Ao planejarmos a assistência procuramos ver o indivíduo 
na sua globalidade, através de um relacionamento .interpessoal 
permitindo ao paciente expor seus sentimentos e decidir sobre 
sua prõpria vida. Para tanto, foi necessário clarificar nossos 
valores discutindo aspectos filosóficos da assistência de en- 
fermagem, nos baseando nas experiências vivenciadas em nosso 
dia-a-dia e adquiridas ao longo do curso. Através desta inte- 
raçao, buscamos conhecer o indivíduo e identificar fatores que 
possam ter contribuído para o desenvolvimento da doença. Além 
de preparar o paciente para que ele se conscientize da impor- 
tância das medidas preventivas e de identificação precoce dos
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sinais da doença, afim de que ele próprio, quando possível, 

com sua vivência, possa ser um agente de educação em saúde, 

capaz de transmitir a outras pessoas, em especial àquelas que 

lhe sao caras, nao palavras soltas, vindas de um manual qual- 

quer, mas pensamentos profundos resultantes de sua experiência 
de vida. ' 

Para que a avaliação desta interação fosse possível, ela-
~ boramos alguns objetivos capazes de direcionar nossa atuaçao 

na prática assistencial. Os objetivos podem ser traçados por 

processo, quando avalia a atuação do profissional, ou por re- 

sultado, quando avalia a resposta do paciente ã assistência 
prestada. Optamos pelo ültimo por considerarmos necessário 
identificar no paciente o significado maior de nossa interven- 
çao. 

Objetivos ' 

Objetivo Geral: 

O paciente oncolõgico, e quando possível, a família, re- 
au - ° ._ ceberao assistencia de Enfermagem, com base numa visao huma- 

nística criada a partir de um marco referencial prõprio, fun- 

damentado pelas teorias de KING e TRAVELBEE. 

Objetivos Específicos:
¬ 

1 - O paciente oncolõgico internado no Hospital de Cari- 
. l ou - dade nas Alas irma Bernadete e Senhor dos Passos, recebera as- 

sistência de Enfermagem no atendimento ãs suas necessidades
Õ 

bio-psico-sõcio-espirituais.
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2 - O paciente e família receberão esclarecimentos e
~ orientaçao de Enfermagem, a respeito da doença e tratamento,

\ 

sempre que solicitarem. 

3 - O paciente consciente de sua doença e que 
_ 

deseje 
ou atuar como agente de educaçao em saúde, demonstrarã conheci- 

mento para tal. 

4 - O paciente verbalizarã seus conflitos, medos, dúvidas 

e problemas, durante o relacionamento interpessoal. 

5 - A assistência de enfermagem será prestada ã pacientes 
de ambos os sexos, possibilitando identificar e comparar as 

necessidades afetadas dos homens e das mulheres e os fatores 

de risco que possam ter contribuído para o surgimento da doen- 

ça. 
~ \ 

6 - Ao paciente e/ou família serã proporcionado ambiente 
favorável para que participe no processo de decisão sobre o 

tratamento, se assim o quiser. 

7 - O paciente receberá assistência de Enfermagem no sen- 
tido de aliviar os efeitos colaterais decorrentes do tratamen- 
to ao qual está sendo submetido.



REVISÃO DA LITERATURA 

'O câncer: Aspectos Fisiopatolõgicos, Fatores de Risco, 
Incidência, Tratamento e Assistência de Enfermagem. 

Para que o nosso cuidado ao paciente onoolõgico seja embasado 
cientificamente, tratamos neste capítulo de Lmma breve revisao de lite- 

ratura,onde ê possível conhecer a doença e sua etiopatogenia; modalidade 

de tratamento; procedimentos têcnicos como: manuseio do paciente submeti- 

do ã braqui e teleterapia, administração de quimioterapia, cuidados para
Q aliviar os efeitos colaterais dos tratamentos (alopêcia, diarrêia, vomi- 

tos etc.) , assistência ao paciente com dor e àquele que se angustia pela
~ visao ou presença da norte. 

- Com o decorrer dos' anos aumenta o número de pessoas por-
~ tadoras de câncer. Apesar de toda a evoluçao têcnolõgica do nosso secu- 

lo, isto não impede o câncer de continuar vitimando pessoas e de ser ain- 

da hoje para a sociedade uma palavra proibida. 

Surgem algumas controvérsias ao definir-se a doença já 

que muitos designam o câncer como um tumor maligno. Ao falar- 
mos em tumor acabamos imaginando uma massa de grandes propor- 
çoes, o que nao se verifica, por exemplo, nas leucemias que 
constituem outra forma de câncer. Assim, achamos que o concei- 
to mais adequado ê o de neoplasia maligna. Termos com este e 

_ Í 
. s

×



as 
16 

outros constantes neste capítulo encontram-se definidos no 

Anexo II. 

O câncer pode acometer qualquer tecido em qualquer. idade 
e caracteriza-se por uma proliferação anormal de células,_ que
~ nao possuem as mesmas características das células de origem 
(célula mãe) e crescem de forma rápida e desordenada, ultra- 

passando os limites anatõmicos e disseminando-se primeiro pe- 

las estruturas vizinhas e, depois, pelo resto do organismo. A 
célula neoplãsica levada por vias_linfãticas ou sangüíneas, 
pode se instalar em õrgaos distantes e lã reproduzir-se, for- 

mando metástases. É nessa disseminação do câncer pelo organis- 
mo que reside toda a gravidade dessa doença pois, a partir de 

uma única célula neoplãsica, todo o organismo pode ser compro- 
metido (MAYOL, 1989). ` 

Esta multiplicaçao desordenada das células está relacio- 
nada ao mecanismo de reprodução celular, que depende de vários

~ fatores de regulaçao. A importância de conhecer estes fatores 
reside no fato de que para o câncer expressar-se hâ necessida- 
de de existirem distürbios emocionais, imunolõgicos, endõcri- 
nos ou erros alimentares (MAYOL, 1989). 

O conhecimento dos fatores cancerígenos externos ou am- 

bientais, possibilita a atuação dos profissionais de saúde na 
~ ~ prevençao e detecçao precoce da doença. Alguns fatores cance- 

rígenos sao atualmente bem conhecidos, apesar de quase nada se 
fazer para evitã-los (MAYOL, 1989). Através de muitas pesqui- 
sas constatou-se que fatores físicos, químicos, genéticos' e 

. 9 

virais contribuem para o surgimento da doença (BRUNNER, 1987). 
rt K.. q 

É ' 

¡ 2
1 /
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~ Entre os fatores cancerígenos conhecidos a irradiaçao so- 

lar (ultra-violeta) e ionizante possuem importante participa- 

ção no desenvolvimento do câncer. A exposição prolongada 1 ao 

sol principalmente nas pessoas de pele clara, vem sendo rela- 

cionada ao surgimento de câncer de pele. As ondas ultra-viole-
~ tas, sao os principais causadores desta neoplasia maligna. A 

camada de ozonio que envolve a terra constitui um elemento de 

proteção, impedindo a ação nociva do raio ultra-violeta. En- 

tretanto, a poluição ambiental e'as experiências atômicas es- 

tão destruindo a camada de ozônio ficando o organismo humano 
.~ mais exposto a açao deletëria deste raio solar (SILVEIRA et 

al, 1987). 

A radiação ionizante libertada pela explosão de uma bomba
~ atômica ë o mesmo tipo de irradiaçao usada z em radiografias. 

Está comprovado que ë_a principal responsável pelo aparecimen- 
to de leucemia em pessoas expostas a este agente físico, de- 

pendendo da dose, tempo e forma de exposiçao (SILVEIRA-et al, 

1987). 

O fumo constitui um fator importante para o aparecimento 
- . 

de câncer de pulmao. Apesar da grande incidência de câncer nes 
te õrgao, os fumantes também podem desenvolver câncer de boca, 
laringe, esôfago, estômago, bexiga, rins e pâncreas. Isto, por 
que "o fumo não vai sô para os pulmões: ele impregna a saliva, 
sendo deglutido, absorvido e, depois, eliminado". ' 

Além de estar relacionado com o câncer, o fumo ë respon- 

sável por mortes prematuras devido a doenças cardio circulatô-
~ rias e pulmonares nao neoplásicas (MAYOL, 1989). 

¿ .

1
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Não sô a pessoa fumante tem risco em desenvolver câncer,
~ mas também a nao fumante que freqüenta ambientes poluídos pela 

fumaça dos cigarros. A descoberta do fumo como fator cancerí- 

geno, principalmente quando associado ao álcool, torna emer- 
~ ~ ' `¢ 

gente a conscientizaçao da populaçao sobre os maleficios des- 

tes hábitos para o organismo humano (SILVEIRA, l987). 

._ ~ A populaçao está exposta aos agentes cancerígenos nao sô 

pelos hábitos que adquire, mas também pelo ambiente em que vi- 

ve e/ou trabalha. Inúmeras atividades profissionais expoem o 

indivíduo freqüentemente â agentes físicos ou químicos como 

aqueles que trabalham com raio X e manipulam substâncias tõxi- 

cas como: hidrocarbonetos, arsénio, asbesto, tintas radiativas 

etc.). Estas atividades muitas vezes predispõem o indivíduo 

a adquirir câncer de pele, vias respiratórias, urinárias e 

leucemias (SILVEIRA, 1987), exigindo para.sua sobrevivénciabem 
mais do que um trabalho a todo mês remunerado. ' 

Não é o ambiente de trabalho o único a colocar em risco a 
› IV saüde das pessoas. A poluiçao ambiental, tanto pelos produtos 

zw oriundos da combustao de derivados do petrõleo e fumaça das 

chaminés das fábricas que poluem o ar, como pelos produtos quí- 
, as as micos, organicos e inorganicos que poluem a água potável con- 

tribui de forma significativa para a gênese das neoplasias ma- 

lígnas (SILVEIRA, 1987). 

Quanto aos hábitos alimentares da populaçáo como dietas 

ricas em gordura animal e pobresem proteínas e fibras consti- 

tuem outro elemento importante para a carcinogénese, princi- 

palmente relacionados com o aparecimento de câncer de intesti-



| 

.l9 

noi 

Com o desenvolvimento crescente das indústrias alimentí- 

cias, torna-se cada vez maior o uso de aditivos químicos in- 

tensionais como anilinas e corantes e não intesionais como os 

conservantes. Estas medidas associadas ao uso de agrotóxicos 

contaminam os alimentos conferindo-os grande potencial cance-
~ rígeno, e aumentando as chances da populaçao em desenvolver o 

câncer. 

Muitos fatores além dos ambientais e hábitos pessoais pa- 

recem predispor certas populações humanas a desenvolveram o 

câncer, como é o caso das doenças genéticas como polipose con- 

gênita, xeroderma pigmentoso, doenças por imunodeficiências 

etC. (SILVEIRA, l987). 

A tendência familiar para adquirir-se a doença acontece 

principalmente em indivíduos cujos parentes imediatos padecem
~ de.câncer de mama, útero, estômago, cõlon ou pulmao. Mas, se 

essa tendência genética não se associar a ação de agentes quí- 

micos, físicos, ou de traumatismos e infecções, a . neoplasia 

não se manifestarã (BRUNNER, 1987). 

Existem ainda evidencias imunolõgicas e experimentais que 

relacionam a presença de câncer de colo uterino, de fígado e 

linfoma com a etiologia viral (SILVEIRA, 1987). Mas, ?são eles 

agentes cancerígenos? Ou melhor, é o câncer uma doença viral?"
› 

Este é um assunto bastante polêmico. Devemos levar em conside- 

ração que os vírus são agentes vivos capazes de se incorpora- 

rem ao material genético da célula. Desta forma podem por al- 

gum fator desencadeante provocar alteraçao na multiplicaçao ce

ä



20 

lular (MAYOL, 1989). 

Dos vãrios tipos de vírus conhecidos, os mais implicados
~ como agentes cancerigenos sao: o vírus de Spstein Barr, do 

herpes, HIV e da hepatite transfusional. Hã a possibilidade 
destes vírus precisarem associar-se a outros fatores para po- 

der originar o desequilíbrio celular e o processo ' tumoral. 

Quanto a estes fatores podem ser os mais variados possíveis 
como deficiências alimentares, radiações, estresse e outros. 

Muitos são os fatores que podem originar o câncer, estan- 
do ou não associados a vírus. Os fatores que foram comentados, 
porém não esgotados, afetam toda a população de uma forma ge- 

ral. Mas, por que uns desenvolvem a doença e outros não? Se- 

gundo MAYOL (l989:20) "as pessoas com maior probabilidade de 
' z 

- ~ adquirir o cancer sao as introvertidas, reprimidas, com trau- 
mas emocionais, que guardam as crises dentro de si, que racio- 
nalizam e que sempre procuram manter a calma?. Pessoas que ne- 
gam-se-ao prazer de viver, auto-destrutivas, frustradas, infe- 

lizes, deprimidas e negam a si mesmas a existência de qualquer
z 

uma dessas "forças negativas do pensamento" (LONGHI, 1979). 

Uma das dificuldades para o controle da doença ê a desco-
~ berta tardia dos casos, onde os recursos terapêuticos sao pou- 

co eficazes (GADELHA, 1990). Muitos tipos de câncer ao desen- 
volverem-se determinam distúrbios orgânicos como: sangramento 

~ ~ e/ou secreçao incomum; alteraçao nos hábitos intestinais e/ou 
urinârios; dor que não cede; tosse ou rouquidâo persistente; 
espessamento ou nõdulo na mama ou outro lugar do corpo; difi- 

culdade na deglutição ou-digestão; alteração Õbvia num "sinal"

1
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da pele ou uma úlcera que nao cicatriza (BRUNNER, 1987). 

Conforme a localização de alguns tipos de cancer existem 

sinais e/ou sintomas específicos que podem demonstrar o seu 

aparecimento. Estes sinais e sintomas encontram-se descritos 

no Anexo III. 

O câncer ê a segunda causa de morte entre pessoas com ida- 

de superior.a 40 anos, estando em primeiro lugar as doenças 

cardiovasculares. A doença inicia-se de modo imperceptível. Vã-
~ rias divisoes celulares ocorrem antes que o tumor se torne 

grande o bastante para ser detectado clinicamente- Acompanhan- 

do o crescimento do tumor vários distürbios gerais e/ou locais 

odem sur ir no or anismo. Os sinais e sintomas erais como9 

fadiga, emagrecimento, anorexia e hipertermia, aparecem fre- 

qüentemente em fases mais adiantadas da doença (MAYOL, l989). 

O diagnóstico precoce constitui o primeiro passo para a 

cura da doença em muitos tipos de câncer. Infelizmente existem 

casos de neoplasias malignas que, mesmo diagnosticada precoce-
~ mente, tem uma evoluçao rápida e fatal. Porém, mesmo nesses ca- 

sos, cabe ao profissional de saüde proporcionar ao paciente 
"condições de vida melhores" no sentido de que a pessoa possa 

atender suas necessidades pessoais e sociais (MAYOL, 1989). 

Desde que exista a suspeita de câncer, torna-se obrigatõ- 

rio o exame clínico cuidadoso. A incerteza do diagnóstico exi- 

ge exames clínicos repetidos e atê mesmo intervenções cirúrgi-
~ cas para descartar ou nao a possibilidade de doença. Uma vez 

diagnosticado o câncer são feitos exames complementares para 

determinar a extensão da doença e planejar o tratamento mais

1

u
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adequado (RUBIN, 1977).

~ Em virtude do grande tabu e desinformaçao sobre o câncer, 
que para muitos ê sinônimo de morte, o diagnóstico muitas ve- 
zes e escondido do paciente e confidenciado aos_ familiares. 
Segundo MAYOL (l989:44) "o câncer não ë mais uma sentença de 

morte, pois tende a comportar-se como uma doença crónica ... 

e, para alguns tipos de câncer, nove entre dez pessoas podem 
ser curadas, não hã porque ocultar a verdade ao paciente". 

Em contraposição a idéia de MAYOL está o grande número de
~ casos que só foram detectados tardiamente nao havendo hoje,

~ muitas perspectivas de cura, apesar da evoluçao tecnológica. 

A incidência de câncer pode variar Çonforme_o sexo, idade 
e fatores ambientais. A mulher tem maior predisposiçao ao cân- 
cer do que os homens, atualmente pelo aumento do câncer ' de 
pulmão nos homens esta diferença tem diminuído. No sexo mascu- 
lino as neoplasias mais freqüentes estão localizadas no pul- 
mao, aparelho gastrointestinal, pele, orofaringe, . laringe, 
próstata e bexiga. Na mulher ë mais freqüente o câncer de ma- 
ma, colo uterino, pele e de cólons. Na criança o câncer ê me- 
nos freqüente, mas em termos de mortalidade o problema ë mais 
grave (RUBIN, l977). 

Dados estatísticos mais recentes sobre a incidência do 
câncer em homens e mulheres, encontram-se em gráficos e tabe- 
las no Anexo IV. 

A grande incidência da doença e a perspectiva de aumentar 
o número de casos para os próximos cinco anos, exige dos pro-
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fissionais além dos conhecimentos científicos, conhecimentos 
sobre si mesmo para poder compreender o outro. 

O saber que tem câncer é recebido pela maioria dos pa- 

cientes com medo, ansiedade, angústia, dúvidas e raiva. A in- 

tensidade desses sentimentos vai depender da personalidade e 

vivência de cada indivíduo. O profissional de saúde necessita 
trabalhar com seus prõprios valores para que intuitivamente 
saiba quando e como falar e agir para ajudar o paciente a aju- 
dar-se (MAYOL, 1989). "O primeiro passo para o sucesso nas 

profissões relacionadas ã saúde do homem é ter uma boa com- 

preensão do ser humano, das suas necessidades, capacidades e 

desejos" (OLIVIERI, l985:l5). 

É através desta compreensão do ser humano que podemos pos- 
sibilitar tanto quanto possível a participacao do individuo em 
todos os procedimentos ou tratamentos a que for submetido. 

A remoção cirúrgica do tumor continua sendo o método mais 
eficaz de tratamento. Entretanto, nao é sô para este fim que é 

realizada, também tem finalidade diagnóstica (biõpsia); profi- 
lãtica, quando removem-se tumores benígnos ou õrgãos em pes- 

soas com risco a desenvolverem câncer; paliativa, quando o 

câncer não tem cura; ou reparadora que objetiva melhorar o 

funcionamento ou estética corporal (BRUNNER, 1987).

A Alguns tipos de cancer como os linfossarcomas e as leuce- 

mias não são operâveis devido a sua íntima associação com a 

circulaçao sangüínea ou com extensas áreas vitais (MAYOL, 198%; 
Nestes casos, quando é impossível a intervenção cirúrgica e 

mesmo em muitos casos apõs a remoção do tumor, o paciente é
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submetido a tratamentos como radioterapia e quimioterapia ou 
imunoterapia (MAYOL, 1989). 

A radioterapia é uma modalidade de tratamento que .pode 

ser empregada sozinha ou associada com a quimioterapia e a ci- 
rurgia. A cura visa a completa destruição das células tumo- 
rais, enquanto o seu uso paliativo, objetiva diminuir a massa 
tumoral. O método consiste em emitir uma ionização no interior 
da massa tumoral, a fim de fazer com que cada célula receba 

. . P . f grande carga de energia o que ira alterar o seu material gene- 
tico, impossibilitando sua proliferação e causando sua des- 

truição. As células com grande capacidade reprodutiva como as 

células sangüineas e da mucosa do tubo gastrointestinal, tam- 

bém podem ser atingidas pelo tratamento (MAYOL, 1989). 

Atualmente existem dois tipos de aparelhos utilizados em 
radioterapia: os equipamentos com bomba de cobalto e os acele- 
rados lineares. A bomba de cobalto ê o tipo mais perigoso de 

radioterapia, porque é permanente a fonte de radiaçao (MAYOL, 

A radioterapia pode ser administrada através do implante 
de elementos radiativos diretamente na massa tumoral pelo po 
sicionamento da cápsula ou agulhas no local, _denominando-se 
este método de braquiterapia. Existe ainda a teleterapia onde 
são utilizados raios, dirigidos para a região onde está loca- 
lizado o tumor (BRUNNER, 1987). 

Em resposta a este tratamento surgem muitos efeitos cola- 
terais graves como: lesões na pele irradiada (queimaduras),nãu 
seuas, vômitos, sangramentos, diarréias,_depressão imunolõgica
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e emagrecimento. A radioterapia poderá causar esterilidade se 

o ovário ou testículos estiverem envolvidos no campo de irra- 

diação (MAYOL, 1989). O uso deste tratamento pode ser vantajo- 

so ou náo e sua escolha deve envolver bom senso dos profissio- 

nais qualificados. 

A quimioterapia constitui outra forma de tratamento onde 
~ ` 

sao usadas substâncias altamente tõxicas ao paciente, a fim de
~ impedir a proliferaçao celular, destruindo as células jovens e 

as de multiplicação rápida, tais como as malignas. Estas subs- 

tâncias químicas atuam em uma ou mais etapas da divisão celu- 

lar ou interferem na função do RNA ou DNA, de modo que a pro- 
~ ` 

liferaçao e o crescimento celular sejam inibidos. Podem atuar 

também sobre células que possuem crescimento rápido e ciclo 

vital curte ‹BRUNNER, 1987). 

Este tratamento pode preceder ou complementar o procedi- 

mento cirúrgico ou radioterápico. As conseqüencias desta téc- 

nica são a depressão imunolõgica pela diminuição dos glóbulos 
brancos, podendo levar o indivíduo a adquirir infecções gra- 

ves; sangramentos pela deficiência plaquetária; náuseas; vômi- 

tos; diarréias; alopécia; cansaço; desânimo; fraqueza e dis- 

türbios pulmonares, cardíacos e renais. Na tentativa de ate- 

nuar os efeitos tõxicos dos quimioterápicos sobre o organismo 
são administradas as drogas em ciclo regulares, onde tem pe- 

ríodos que o paciente não recebe o tratamento dando, oportuni- 
dade para o organismo recuperar-se (MAYOL, 1989). 

Os quimioterápicos podem ser administrados por via oral, 

intramuscular, endovenosa ou intra-arterial. O uso deste tra-
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tamento tem tido bons resultados em câncer de rim em crianças, 
na doença de Hodgkin (câncer dos gânglios linfãticos), no co- 

riocarcinoma (um tipo de câncer de útero) e em outros poucos. 

Em certos tipos de câncer torna-se difícil saber que droga 

usar, em que dose e quando parar o tratamento (MAYOL, 1989). 

Como principal alvo o tratamento contna o câncer visa a
~ eliminaçao de metástases, esperando-se que o sistema imune do 

organismo, quando adequadamente estimulado, possa combater os 
Q. OH focos metastâticos. Os tratamentos citados possuem esta fi- 

nalidade, mas os benefícios seriam muito maiores se o estímu- 

lo pudesse vir do prõprio organismo (MAYOL, 1989). ` 

A imunoterapia ê um tipo de tratamento que emprega o sis- 
tema imunolõgico do organismo para combater o câncer e des- 

truí-lo. Baseia-se no fato de que os tumores provocam uma res- 
posta imunolõgica no organismo do paciente (BRUNNER, 1987). 

Existem tres métodos para a prática de imunoterapia: a imuno- 

terapia ativa específica que emprega mecanismos imunolôgicos 
do paciente para rejeitar ou controlar suas cëlulas malignas; 

4- _ 

a imunoterapia inespecífica que ativa os macrófagos e aumenta 
a hipersensibilidade tardia da imunidade celular; e por fim a 

imunoterapia odotivo/passiva que utiliza a imunidade de um 
doador competente (BRUNNER, 1987). 

Apesar de todas as técnicas de tratamentos, hoje existen- 
tes, o câncer ainda provoca medo nas pessoas. O desconhecimen- 
to das medidas preventivas e a não detecção precoce leva- mais 
e mais pessoas a serem vítimas incurãveis deste mal, alêm de 

terem muitas vezes sua auto-imagem comprometida por tratamen-
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tos cirúrgicos ou efeitos colaterais de radio e/ou quimiotera- 

pia. 

Uma tendência muito comum em vários profissionais ê o
\ 

eu grande enfoque que dao ã doença, a qual entendem precisar âde 

um tratamento peculiar e específico. Isto, "desvia o pensamen- 

to do profissional de outras necessidades reais do doente que, 
na verdade, precisa ser encarado no seu todo, como um ser hu- 

mano em uma situação peculiar" (OLIVIERI, l985:l8). 

Torna-se aqui muito evidente a atitude humana por parte 

da equipe de saúde. Pensando em cuidar do paciente com esta
~ visao humanística ê que nos propomos a assistir o paciente on- 

colõgico, conscientes de que o tratamento pode ser impessoal 

quando trata de determinada afecçao, mas, que o cuidado ao 

ser-doente ë, necessariamente pessoal e empãtico na busca do 

conhecimento e ajuda mútua, através da interpretação do ser 

(OLIVIERI, 1985). 

O indivíduo com câncer passa por situaçoes difíceis e ne- 

cessita ser atendido por uma equipe multiprofissional. O papel 
do enfermeiro ë bastante significativo em todos os níveis de

~ prevençao e ê importante que ele saiba lutar por melhores con- 

dições de trabalho e por justiça social, o que inevitavelmente 
irá refletir numa assistência de melhor qualidade ao paciente. 

A enfermagem,devido.ao íntimo contato com o paciente pode 
servir como "elo de ligação" entre o paciente, família e equi- 

pe de saúde (BRUNNER, 1987). O profissional deve manter com o
~ paciente uma relaçao interpessoal, para que possa haver uma 

troca de experiências entre estes dois seres humanos (enfer-
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meiro-paciente). Nesta interação o enfermeiro necessita desen- 
~ ~ volver certas habilidades como: a percepçao, observaçao e co- \ 

municaçao; precisa ouvir no sentido de deixar o paciente a
z 

vontade para expressar seus pensamentos e também intervir quan- 
do conveniente; questionar e respeitar os comportamentos huma-

~ nos, alëm de clarificar os próprios valores. A comunicaçao re- . 

presenta um dos instrumentos básicos da Enfermagem e ê através 
dela que o profissional consegue estabelecer uma relação _de 

empatia com o paciente. Segundo Kalisch apud TSCHUDIN (1987: 

33) "a empatia ê a habilidade de perceber acuradamente os sen- 
timentos da outra pessoa e de comunicar-lhe sua compreensão". Isto 
significa que toda a interpretação que tivermos do outro, para 
ser fidedigna, precisa ser validada com 0 mesmo. f 

Segundo BRUNNER (1987) o paciente oncolõgico possui ne- 
cessidades básicas a nível fisiológico, psicológico, sócio- 
cultural e espiritual. A Enfermagem pode atender muitas destas 
necessidades, desde que se preocupe em: 
. Avaliar e analisar.a consciência que o paciente possui ' a_ø, 
respeito da doença, métodos de diagnóstico e tratamento; 

. Observar a presença ou-nao de anorexia, náuseas, - vómitos, 
distúrbios nos hábitos intestinais e/ou urinários, imobili- 

na dade, dificuldades na deglutiçao etc.; ~ 

. Observar e analisar a presença de sangramentos ou ‹ qualquer 
outra secreçao incomum; 

. Realizar o exame físico observando e registrando anormalida-V»f' 
des; 

. Analisar e controlar a presença de dor e/ou desconforto, ve- 
rificando a prescriçáo e recorrendo a métodos alternativos
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quando necessário; 
' ao ç q 

. Incentivar a movimentaçao e exercicios fisicos quando .pos 

sível; 

. Preparar o paciente para todos os procedimentos a que será 

submetido; 
. Estimular os hábitos de higiene pessoal; 

. Apoiar o paciente, demonstrando afeto, segurança e disposi- 
/_. 

.zu ~ 
çao para ouvir suas preocupaçoes e ansiedades; 

. Buscar aliviar o paciente dos possíveis efeitos colaterais 

do tratamento; 
. Executar as técnicas de Enfermagem observando os princípiosZ 
técnico-científicos e humanísticos; 

. Aceitar os mecanismos psicológicos de defesa usados pelo pa- 

ciente; 

. Reconhecer que a realidade vivida pelo paciente leva ao medo, 

desesperança e ao õdio. 

Brunner descreve a assistência geral de Enfermagem ao in- 

divíduo com câncer, porêm o cuidado físico, em especial, ãque- 

les relacionados ao manejo de efeitos colaterais dos tratamen- 

tos sáo importantes. A seguir, apresentamos os cuidados espe- 

cíficos em relação ás diferentes modalidades de tratamento do 

câncer, tais como radioterapia e quimioterapia. Para assistir 

os pacientes submetidos ã radioterapia ë necessário conhecer 

os efeitos da radiação no paciente e equipe de saúde, o manejo 

e destino do material radioativo. De acordo com MENDES ( ? ) 

ou os efeitos da radiaçao podem ser agudos ou crônicos, somáticos 

ou genéticos, podendo provocar alterações em qualquer parte do 

corpo. Não existe nenhum tratamento específico para as modifi-
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na au caçoes ocasionadas pelas radiaçoes ionizantes (alfa, beta, ga- 

ma e raio X). "Foram estabelecidos padrões pelo International 

Committie on Radiation Protection (I.C.R.P.), de maneira que 

a dose máxima permitida (D.M.P.) para as pessoas que trabalham 

com radiação ë de 5 rems nos indivíduos com mais de 18 anos de 

idade" (BRUNNER, 1980:l084). As manifestações orgânicas da 

"síndrome da radiação aguda” são caracterizadas por mudanças 
~ , _.. , _. na pele (epilaçao, queimaduras); orgaos hematopoieticos (açao 

depressora), manifestada por anemia, sangramentos e processos 

infecciosos; intestino (diarréia) e, quando em doses elevadas, 

no sistema nervoso central (MENDES, ?, ). 

A teleterapia ë um tipo de radioisotopoterapia que utili-
~ za raios gama (cobalto-60 e sêsio-137), radiaçao semelhante ã 

produzida pelo instrumental de raio X de supervoltagem, A te- 

rapia com Coõo exige da unidade que comporta a fonte de radia- 

ção uma blindagem extra porque hâ emissão constante de raios 

gama, se adverte ao pessoal para ficar nao mais que o tempo ne- 

cessãrio na sala e que usem "indicadores radioativos" (BRUNNER, 

1980). _ 

'

_ 

Na assistência ao paciente com irradiação intersticial 

(braquiterapia), existem cuidados importantes de Enfermagem. 

Segundo BRUNNER (1980) o enfermeiro deve ficar no raio de l 

metro do paciente para prestar-lhe cuidados, durante o mínimo
z 

de tempo possível; comunicar ao radiologista se qualquer ' im-
~ plante se mover da posiçao; utilizar pinças longas e manter os 

braços esticados para manusear qualquer material radioativo; 

não deve jogar no lixo ou no chão quaisquer curativos ou rou- 

pas de cama que contenham fonte radioativa. Existem outros
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cuidados especificos em relaçao ao paciente submetido ã bra- 
uv quiterapia, porém nao encontramos bibliografia com maiores de- 

talhes sobre o assunto. - 

Em relação â quimioterapia existem cuidados importantesde
~ Enfermagem no que diz respeito â proteçao do profissional e do 

paciente. Para manipular agentes neoplãsicos com segurança, 
existem 3 diretrizes: "não os aspirar, não os tocar, se desfa- 
zer dos resíduos apropriadamente" (VERO, ? ). Os enfermeiros 
segundo 3 0-N-S- ( 1936 ) com treinamento adequado podem 
preparar e administrar agentes quimioterãpicos, desde que exe- 

cute procedimentos, tais como: 

. Verificar o tipo de droga, dose e via de administração junto 
eu ã prescriçao médica e bula; 

. Preparar a solução em "capela de fluxo laminar", apesar de 

nem todas as instituições oferecerem este tipo de proteção 
aos profissionais; 

. Utilizar um local reservado para preparar o quimioterãpico,
à 

evitando o trânsito de pessoas; 
. Evitar preparar e ingerir alimentos ou bebidas de *qualquer

~ tipo, nao mascar chicletes, fumar ou manusear cosméticos nes- 
ta ãrea; 

. Utilizar para o preparo da solução: luvas de vinyl, avental 
com a frente fechada, mangas compridas e punho de malha san- 
fonada, máscara facial transparente ou õculos e máscara; 

. Verificar a data de vencimento das soluções, a integridade 
dos frascos e presença de partículas estranhas; 

. Utilizar seringas descartáveis para a transferência de anti- 
neoplãsicos de um frasco para o outro;
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. Preparar a droga utilizando têcnica assêptica; 
«- Inspecionar a ampola para se assegurar que nao ficou líquidoO 

nv ø O na ponta da mesma; e usar algodao com alcool para abri la
~ reduzindo a possibilidade de aerosolizaçao; 

Utilizar agülha com filtro para aspirar a substância da am- 

pola; 
._ 

. Identificar as soluçoes de infusão; 

. Se o quimioterâpico entrar em contato com a pele ou mucosa, 
lave imediatamente a região com bastante ägua; 
Descartar as drogas restantes do preparo da soluçao e equi- 

pamentos que foram usados, colocando a droga nao utilizada 
de Volta no frasco e todo material contaminado em recipiente 
ã prova de vazamentos identificando como "material perigoso? 
descarte o lixo de acordo com a rotina da instituição; 

~ - 
. Lavar bem as maos apos o preparo. 

Para que a terapêutica com quimioterãpicos seja eficaz e 

haja redução dos efeitos nocivos ao paciente, o enfermeiro de- 
ou ` 0 ~ ve conhecer as drogas, em relaçao a administraçao H correta, 

nó ou ~ orientaçao do paciente, prevençao e minimizaçao de-efeitos co- 
laterais. 

As drogas antineoplãsicas podem ser administradas por di- 
versas vias, porém a mais usada ë a endovenosa. E preferível 
que o local da punção venosa seja o antebraço e região distan- 

øv ~ te das articulaçoes, devendo-se evitar o dorso da mao e locais
, 

com lesao..Aveia selecionada deve ser calibrosa, com bom flu- 

xo, possibilitando uma infusão mais rápida e menor tempo de 

contato da substância com a parede venosa (AMEIDA, 1987). Exis 
tem situações que impedem um bom fluxo, no local da . infusão,

‹

I
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como ê o caso de pacientes: submetidos a esvaziamento axilar 
e/ou radioterapia loco-regional; possuidores de grandes massas 
axilares, supra ou infra-axilares e mediastinais; com grandes

~ edemas em um dos membros, causado por compressao de tumores 
(ALMEIDA, l987). 

Segundo ALMEIDA (1987) existem algumas rotinas de admi- 

nistraçao de quimioterapia como: 
. Puncionar veia calibrosa, com agulha adequada (butterf1y).Na 
ausência de uma veia adequada, usar para infusao um equipo 
de microgotas; 

~ ~ 
. Usar como meio de infusao, soluçoes de glicose a 5% ou fi- 

siológica, com antiemêtico, antes de aplicar o quimioterãpi- 
co; 

. Administrar a droga puncionando o equipo, ou através do tubo 
do "butterfly", ou ainda conectando o equipo de administra-
~ çao intravenosa com o frasco que contêm a droga; 

. Ter certeza de uma venõclise perfeita, antes de administrar 
o quimioterãpico; . 

. "Lavar a veiafi apõs a administração da droga feita por. pun-
~ çao do equipo ou pelo tubo de "butterfly". 

O enfermeiro deve estar ciente que a substância endoveno- 
sa pode causar lesão tecidual caso extravase, podendo ocorrer 
no tecido subcutâneo reaçoes desde hiperemia, edema e até ne- 

crose, dependendo da quantidade de substâncias no local. Caso 
ocorra extravasamento, existem medidas que podem ser tomadas: 
suspender imediatamente a infusão caso haja suspeita, não re- 

tirando a agulha; aspirar o local a fim de retirar uma parte 
da solução; administrar o antídoto específico da droga quando
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existir, em quantidade proporcional ã droga extravasada, na 

ausência deste, injetar soro fisiolõgico 0,9%, também na mesma 

proporção; injetar corticõide no local conforme prescrição mê- 

dica (C.P.M); retirar a agulha; aplicar pomada C.P.M. (hidro- 

cortisona 1%) e aplicar gelo por 15 a 20 minutos, a cada 6 

horas, durante 3 dias ( CYNAMID, ? ). 

Segundo BRUNNER (1980), tanto a radioterapia como a qui- 

mioterapia, apresentam efeitos colaterais semelhantes, tais 

como: 
- Nãuseas e vômitos: 

. Explicar ao paciente que ele poderã sentir desconforto, po- 

rêm evitar sugerir que isto pode ocorrer, pois podem ser 

. induzidos por mecanismos psicológicos; 
. Controlar equilíbrio hidroeletrolítico; 
. Administrar rigorosamente antiemêticos, quando prescritos;

- 
. Oferecer líquidos e alimentos, respeitando as preferencias 
E do paciente; z 

,. 

. Oferecer refeições freqüentes e em pequenas quantidades; 

. Recomendar repouso e relaxamento, procurando evitar baru- 

lho e confusões; 
. Incentivar e compreender o paciente; 
. Utilizar técnicas de distração e musicoterapia 

A 

(NEVES- 

ARRUDA, 1990, notas pessoais). 
- Diarréia: ' 

. Incentivar a ingesta hídrica; 
_ p 

. Providenciar dieta branda e/ou com poucos resíduos; 

. Administrar medicamentos antidiarreicos, quando prescri- 

tos. '
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- Reações cutâneas: 
. Verificar integridade cutânea; 
. Orientar o paciente para não aplicar loções, desodorantes,

~ pomadas, cosméticos no local da irradiaçao, salvo quando 

prescrito pelo médico; 
. Recomendar para que proteja a pele do sol (com filtro, chá- 

péu e guarda sol), do calor e traumatismo; 

. Orientar para que evite irritar a pele com água e sabão; 

. Orientar,o paciente para não coçar_o local, pois com isto 

hã destruição das células cutâneas; 
. Não usar esparadrapos ou qualquer outro adesivo no local. 

- Alopecia e epilação: 
. Tranquilizar o paciente, lhe informando que o cabelo e o 

pêlo crescerão novamente, ao término do tratamento; 
. Sugerir e incentivar o uso de peruca, lenço de cabeça ou 

gorro. 
- Problemas sangüíneos: 

. Acompanhar exames laboratoriais, conferindo número de leu- 

cõcitos, eritrõcitos e plaquetas; 
. Observar o estado geral do paciente, controlando hemorra- 

gias e outros sintomas; 
. Orientar o paciente para que evite cortes e traumatismos, 

evitando com isso sangramento excessivo; 
. Isolar o paciente com imunodeficiência, evitando infecção. 

- Lesões da mucosa oral: 
. Observar e anotar queixas de alteração ou perda do pala-

~ dar, dor de garganta e dificuldade de deglutiçao; 
. Recomendar para que evite fumo, condimentos e bebidas al- 

coólicas, que irritem a mucosa;
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. Utilizar saliva artificial, quando a boca estiver seca, de- 

vido a destruiçao das glândulas salivares; 
. Lavar a boca com 5 partes de água oxigenada e l de água, 

.-4 em intervalos freqüentes, ou soluçao oral de xilocaína, ou 

violeta de genciana com anestésico oral; 
. Mucosa vaginal: tratar monilíase conforme.prescrição médi- 

ca com antifüngico. 

aa A'Dor'no'Cancer. 

Q. A importancia de abordarmos este assunto reside no fato 

de que a dor muitas vezes acompanha o paciente oncolõgico (ape- 

sar de ser evitävel) e de que os profissionais de saúde em 
~ vv ~ certas ocasioes nao estao aptos para compreender o comporta- 

mento do paciente frente a este sintoma. 

A dor ë percebida pelo encéfalo através de vários meca- 

nismos, capazes de controlar ou modificar sua intensidade. Se- 

gundo BELAND (1978) o mal-estar provocado pela dor_tem~ duas 
origens: a sensação fisiolõgica da dor e o significado que o 

indivíduo atribui â ela, o qual muitas vezes determina a ex- 

tensão do sofrimento. 

Em pessoas com câncer a dor pode ser causada pela com- 

pressão do tumor sobre as terminações nervosas sensoriais, obs- 
~ ~ truçao, ulceraçao ou infecção. Até os próprios tratamentos po- 

dem provocar dor como é o caso de cirurgias e da radioterapia; 
-u esta última por induzir uma reaçao inflamatória dos - tecidos

~ no campo de irradiaçao (BELAND, 1978). Faz-se necessário cla- 

rificar as causas da dor antes de planejar a terapia. Uma lis- 

ta de possibilidades diagnõsticas pode.ser usada para definir
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a etiologia e mecanismo da dor, conforme sugere o DHW CANADA 
(Anexo V). 

Dados do Programa Argentino de Controle da Dor por Cân- 

cer (DHW CANADA), revelam que a cada ano aproximadamente de- 
au Q zoito milhoes de pessoas no mundo, sofrem dor devido ao can- 

cer. Estima-se que a dor aparece numa taxa de 40% em todas as 

etapas do câncer e 66% nos estados avançados da doença. Apesar 
do grande desenvolvimento da ciência, muitas pessoas acabam 
morrendo sem receber o auxílio adequado dos profissionais para 
alívio de sua dor. Isto acontece pela falta de conhecimento so- 
bre as drogas, pouca disponibilidade de analgésicos, desprepa- 
ro dos profissionais da saüde para avaliar a dor no paciente, 
doses inadequadas, medo de adição, falta de conscientizaçao 
pública de que a dor pode ser controlada e difícil acesso aos 
serviços adequados. 

'

- 

Atualmente o controle da dor do câncer inclui quatro com- 
ponentes: apoio emocional, suplementação farmacológica (anti- 

depressivos, tranquilizantes, antieméticos, laxantes e soporí-
~ feros), alívio sintomãtico da dor (analgésicos e 'interrupçao 

dos impulsos nervosos), eliminação ou redução do tumor 'por 

cirurgia, radioterapia, quimioterapia e imunoterapia (OMS, 

1986). 

Muitas técnicas estão sendo desenvolvidas para inibir a 
ou propagaçao da dor, quando os outros métodos para o seu contro- 

le não são eficazes,-como a estimulação nervosa eléufica trans- 
cutânea (TENS), acupuntura e bloqueio nervoso temporário, com 
anestesia local, e permanente usando-se um agente neurolítico
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como álcool ou fenol (DHW CANADA). 

O uso de analgésicos ê um componente significativo no 

.tratamento da dor. Quando usados corretamente aliviam a dor na 
maioria dos pacientes. Segundo a OMS (1986) as drogas devem

~ ser administradas em intervalos regulares e nao quando "exigi- 
das" e devem obedecer uma "escala analgësica" (Anexo VI). A 
quantidade da droga varia dependendo do tipo de paciente. A 
quantidade da droga varia dependendo do tipo de paciente. A 
dose correta deveria surtir efeito por um tempo de 4 horas ou 
mais. O uso de medicaçao oral ê preferível porque o paciente 
não tem suas atividades restringidas e não necessita de ajuda

Q de outros pessoas. Nos casos de pacientes com dor, vomito e
_ disfagia persistente, a administraçao parenteral será necessá- 

ria (OMS, 1986). 

A utilizaçao de placebos no controle da dor em pacientes 
oncolõ icos ê ilõ ico e anti- A res osta positiva ' ao P _ 

m\ ff I-'r QO O 

placebo não indica que a dor sô tem bases psicológicas e que o 

paciente está exagerando na intensidade deste sintoma. Na maio- 
ria dos casos o placebo ë usado em pessoas poliqueixosas, que 
~ 4» - nao aliviam sua dor com a medicaçao prescrita. Estas substan- 

cias quando eficazes, produzem efeito por pouco tempo e sô au-
~ mentam a angústia do paciente e a imcompreensao dos profissio- 

nais (Programa Argentino de Controle da Dor por Câncer). 

Para GIRARD (1987) a percepção da dor ê um feito fisioló- 
gico e expressã-la ë um comportamento de caráter estritamente 
individual. Desta maneira, se torna_necessârio conhecer a pes- 
soa para que se possa avaliar a intensidade da dor, nao des-
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cartando em momento algum as queixas do paciente. 

Segundo NEVES (1986) a personalidade do individuo influen-
~ cia na sua reaçao ã dor, podendo existir: 

. O aumentador: pessoa que amplia esta resposta neurológica, 

reagindo com alarme, ansiedade e/ou "perda funcional", in- 

tencionando chamar a atenção sobre si mesmo ou mascarar a 

doença. 
. Diminuidor: pessoa que ignora ou reprime sua dor, nega a 

doença e sintomas, deixando de seguir as orientações presta-
r 

das. A enfermagem deve questionar regularmente sobre seu 

conforto e oferecer ajuda. 
. Introvertido: pessoa que tem receio em verbaliàar sua dor. A 

4 `._ .., , enfermagem deve encorajã-lo a expressar seus sentimentos? de- 

monstrando atenção e afeto.
,

~ 
. Extrovertido: fala abertamente sobre sua dor, mas nao deve- 

mos esperar que verbalize toda a intensidade deste sintoma. 

Neves.sugere também o paciente do tipo neurõtico, mas 

achamos que este já está incluidoxumsoutros tipos já citados. 

No atendimento do paciente com dor a equipe de saúde pode 
intensificar ou diminuir este sintoma, dependendo de suas ati-- 

ou ~ tudes. A relaçao com owpaciente terã efeito "analgésico" se os 
profissionais conseguirem transmitir confiança e tranquilidade,

. dissipar medos, fornecer informaçoes capazes de esclarecersuas 
dúvidas e fortalecer suas esperanças. Ao assistir o paciente 
com dor a avaliação dos fatores psicológicos são tão importan- 
tes quanto os fisiolõgicos. E importante que os profissionais 
se disponham a ouvir o paciente e acreditar nas suas ' percep-

1



1 

9 4o
ú 

ções sobre a dor, evitando desintender-se com o mesmo (GIRARD, 

1937). ç. 

uv A dor ê uma sensaçao subjetiva e desagradável, associada 
segundo ã OMS (1986) com fatores biolõgicos e psicolõgicos co-

~ mo a depressao, raiva e ansiedade. Todos estes fatores in- 

fluenciam na dor total do paciente e encontram-se esquematiza- 
0*

s dos no Anexo VII. 

A enfermagem tem um papel importante na assistência _ao 

paciente com dor e segundo NEVES (1986) o profissional pode 
atuar das seguintes maneiras: ' 

. Confiar no paciente porque sõ ele pode realmente sentir e 

descrever sua dor; . 

. Ajudá-lo a enfrentar a dor utilizando um ambiente harmonioso 
(cores suaves, sem ruídos ou pessoas desagradáveis), buscar 
pessoas com as quais o paciente tem um bom relacionamento e/ 
ou ama, falar sobre a experiência dolorosa se o ~ paciente 
quiser; 

~ ~ 
. Avaliar a dor sem comparaçoes, incluindo a percepçao das

. ~ ~ pessoas que o "cercam" quanto: a instalaçao e duraçao (con- 
~ ~ tínua, intermitente etc.), localizaçao e distribuiçao (mos- 

trar um desenho do corpo humano para que o paciente marque o 

local da dor), qualidade (aguda, pesada, sufocante, constri- 
tiva etc§) e intensidade (nenhuma, leve, moderada, intensa 
ou insuportável); 

. Aliviar a dor com métodos alternativos, usando: mudança de
~ decúbito, coxins, massagens e aplicaçao de calor ou frio 

indicados, distração e relaxamento; 
. Aliviar a dor com drogas: administrar o medicamento conforme
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a prescrição médica, combinar com os métodos alternativos, 

avaliar a resposta do paciente aos métodos¡empregados, pas-
~ sando informaçoes ao médico; 

Orientar paciente e familiares quanto: ao uso de medicamen- 

tos, efeitos colaterais, contra-indicações e necessidade de 

entrar em contato com o médico quando desejarem maiores in- 

formações. Quanto aos efeitos colaterais dos narcõticos, 
› ‹ 

ou existem intervençoes específicas.de Enfermagem como: 

a) Tontura: pode resultar de problemas para dormir devido a 

dor. Esperar alguns dias para ver se desaparece, evitando
w 

_ , 

atividades que exigem atençao verificando outras causas 

para tontura (uso de tranquilizantes ou » anti-eméticos). 
¢~ Intolerancia do organismo ao narcõtico (diminuir dose se 

ainda aliviar a dor). Oferecer café ou coca¬cola conforme 

indicado (estimulante). Observar a evolução do sintoma. 

b) Constipaçao:.comer alimentos ricos em fibras ou resíduos 

(frutas cruas, vegetais, páo integral e cereais). Beber 

líquidos (8 copos/dia). Exercícios ativos ou passivos es- 

timulam o peristaltismo. Tentar usar o sanitário para 

evacuar e manter hábitos intestinais regulares (mesmo ho- 

rário), tomar um líquido quente, antes do horário. Pedir 

ao médico um laxante ou enema. 
_

' 

c) Boca seca: tomar bastante líquidos, comer alimentos úmi-
~ dos (frutas nao ácidas, sorvete). Enxaguar ou-umedecer a 

boca com gaze embebida em água, chupar cubos de gelo ou 

balas dietéticas duras. Evitar lavar a boca com .produtos
~ com álcool. Pode usar soluçao com l colher de chá de bi- 

carbonato de.Na ennlcopo de água morna. Escovar os dentes 

e usar fio dental para evitar cáries.
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d) Náusea/vômito: o médico prescreve antiemëtico (profila- 

xia). Se o caminhar provoca náuseas, ficar em repouso 
(pelo menos l hora apõs administrar o medicamento). A 
prõpria dor ou quimioterapia pode produzir náuseas. 

, .~ Em relaçao ao que foi referido anteriormente, entendemos 
que incluir na avaliação da dor a percepção das pessoas que 

cercam o paciente significa considerar as informaçoes que ele 

forneceu a estas pessoas e que por algum motivo nao verbalizou 
aos profissionais. De acordo com o Programa Argentino para o 

Controle da Dor por Câncer (DHW, CANADA) a família ë um ele- 

mento chave para ajudar na avaliação da dor do paciente, por-
~ que pode fornecer informaçoes importantes sobre: o impacto da 

dor sobre o estado de ânimo, atividades e relaçoes sociais; a 

personalidade do paciente e estilo de reações antes do câncer; 
pontos fortes, debilidades e dinâmica da família. 

.Existem muitas teorias sobre a dor e seus mecanismos fi- 

siolôgicos, mas este conhecimento se torna inútil se nao con- 

siderarmos o comportamento do indivíduo como fruto das expe- 

riências vividas em várias fases de seu desenvolvimento (GIHNML 

1987). Devemos considerar o fenômeno doloroso como uma "afec- 

çáo superveniente, com etiologia e evolução próprias, apresen- 
tando repercussões psico-somáticas e iatrogênicas caracterís- 
ticas" (DRUMMOND, l982;l83). Os profissionais de saúde devem 
ter esta visao e procurar trabalhar numa equipe interdiscipli-

~ nar, dentro de uma instituiçao com estrutura técnica e admi- 

nistrativa bem organizada. É necessário que o especialista ve-
~ ja o paciente como um todo e estabeleça uma relaçao empática 

com o mesmo, pois ë somente desta maneira que o trabalho do



43 

ou ~ profissional nao fica reduzido a uma intervençao unicamente 
mecânica (DRUMMQND, 1932). 

A Morte. 

"Para morrer basta estar vivo". Este ê um chavão jä bas- 

tante conhecido por nõs. Porém, enquanto gozamos de boa saúde 
e almejamos na vida muitos objetivos, a questão da morte ë es- 
quecida. Apesar das vãrias afirmações de que a morte faz parte 
do processo natural da vida, discutí-la ê razão de muitas dú- 

_.. vidas e preocupaçoes; talvez pelo medo que temos do desconhe- 
cido e do.que teremos que enfrentar, pela dificuldade em dei- 

xar a vida material e pela angústia de nao encontrarmos res- 

postas para o prõprio sentido da vida. Segundo D'ASSUMPÇÃO 
(1984) buscar um sentido para a existência humana ê vivenciar 
todas as experiências do nosso cotidiano, como oportunidades 
de crescimento pessoal. 

Através dos anos a concepção que as pessoas tinham sobre 
a morte sofreu vãrias influências de caráter sõcio-econômico 
e cultural. Antigamente o homem não temia a morte porque ge- 

ralmente sabia que iria morrer e participava do ritual que 
acompanhava este acontecimento. A morte nesta época era consi- 
derada uma progressao da vida e, por isso, era um evento pú- 

blico, presenciado pelos adultos e crianças (Shisler apud 
GHANEM, 1985). 

' A 

Atualmente percebemos que a sociedade priva as crianças 
de Vivenciarem a morte como um fato natural, preferindo utili- 
zar-se de respostas evasivas ou mâ9DÍfiCaS para satisfazer a 

curiosidade infantil com relação ã morte. Segundo D'ASSUMPÇÃO
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(1984) quando a criança perde um parente prõximo e questiona 

sobre a situação, acaba recebendo respostas inadequadas que 

servem apenas para cultivar um sentimento negativo em relaçao 
â morte e ao prôprio Criador. Este aprendizado acaba influen- 

ciando a percepção do indivíduo, quando adulto, sobre a morte. 

"Sob o ponto de vista de sua_re- 
laçao especifica com a existen- 
cia humana, a morte pode ser en- 
carada como s inicio de um ciclo 
de vida, o que encontramos mas 
doutrinas que admitem a imorta- 
lidade da alma; ou ainda como 
fim do ciclo de vida, decorrên- 
cia da progressiva díminuiçao 
dasnpotencialidades do indivi- 
duo (Louza apud GHANEM, 1985: 
172).

~ É na religiao que muitas pessoas tentam encontrar um 
significado para suas vidas, um perdão para o seus pecados e 

até uma visão para o mundo desconhecido da morte. No catoli- 

cismo, a morte constitui a forma mais sublime do amor e ' ë 

encarada como uma passagem para a vida eterna, onde nos encon- 

tramos com Cristo (BOFF, 1973). Na doutrina espírita, segundo 

ALLAN KARDEC (1984) a morte ou desencarnar ë uma mudança de 

estado: 
"O Espírito ë o ser pensante e 
que sobrevive ã morte. O corpo 
nao e mais do que um acessõrio 
do Espirito, um invõlucro, uma 
roupagem que ele abandona depois 
de usar. A1ëm_desse envoltõrio 

_ 

material o Espírito possui outro, 
semimaterial, que o liga ao pri- 

' meiro, Na morte, o Espirito aban- 
dona o corpo, mas não o segundo 
envoltõrio, a que cbamamos peris- 
pirito. Esse envoltorio semima- 
terial, que tem a mesma- forma 
humana do corpo, ë uma espécie ~ 

de corpo fluidico, vaporoso, in- 
visivel para nos no seu estado 
normal, mas possuindo algumas 
propriedades da matéria".
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Embora, existam muitas doutrinas que tentam desvendar o 

mistério da morte, ainda ê difícil morrer, mesmo apõs conside- 

rar a morte como parte.do nosso ciclo vital, porque represen- 

ta renunciar ã vida neste mundo. Mas, se aprendermos a ver o 

outro lado da morte, podemos pensar nela nao como um motivo de 
medo e frustração, mas como uma companhia esperada, a fim de 

que possamos viver nossas vidas com maior proveito, aceitando 
nosso finitude e limitaçao corporal neste mundo (KUBLER-ROSS 

1975).

Q O fenomeno pôs-morte ë desconhecido apesar das crenças 
que o cercam. Mas, existem muitos relatos de pessoas que foram 
dadas clinicamente como.mortas pelos médicos e que voltaram a 

viver. GHANEM (1985) cita-a obra de Moody onde constam cerca 
de cento e cinqüenta depoimentos de pessoas que viveram esta 
experiência. Muitas delas referiram não encontrar palavras pa-

~ ra exprimir a sensaçao de estar morrendo. Muitas ' descreveram 
sentimentos agradáveis, por estarem flutuando em paz e em com- 
pleto relaxamento. Algumas escutaram sons como fortes zumbidos 
e outras como músicas maravilhosas ou sinos tocando., Alguns

~ depoimentos relatam uma sensaçao das pessoas estarem sendo 
puxadas através de um lugar escuro, ao qual denominaram: tü- 

nel, vácuo, poço etc. 

Muitas pessoas disseram que em determinado momento viram 
familiares e amigos já falecidos e que encontraram com um ser 

de luz, o qual possuia um brilho muito forte e~ indescritível, 
mas que não ofuscava aos olhos. São várias as experiências re- 
latadas por pessoas que viveram situações desagradáveis e por

~ outras que provaram uma sensaçao grandiosa e que resistiram

¡¡
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para retornar ã vida. Agora cabe a nõs ã luz de nossos prõ- 

prios valores acreditar ou não no que nos foi relatado. 

Na busca pela sobrevivência, acabamos recorrendo a todos 

os recursos médicos disponíveis, nos expondo a tratamento ofen- 
siVos, pretendendo.atravës de aparelhos garantir a nossa per- 

" u - ' - manencia neste mundo. Por isso, hoje em dia, morrer e tris 

te demais sob vários aspectos, sobretudo, ê muito solitário, 

muito mecânico e desumano" (KLUBER-ROSS, 1981). 

Para SIEGEL (l939=259) a morte pode ser encarada como uma 

forma de cura. "Quando os pacientes, de corpo cansado e dolo- 

rido, estão em paz consigo mesmos e com seus entes queridos". 

Os profissionais de saúde principalmente os da Enfermagem 
pelo maior contato que tem com as pessoas hospitalizadas podem 
ajudá-las quando consideradas terminais a atravessar tranqüi- 

lamente o período final de suas vidas, desde que analizem seus 
valores em relação á vida e ä morte. O toque nesta fase ê de 

suma importância, pois demonstra afeto e afasta o sentimentode 
abandono (BELAND, 1978). A família também precisa de apoio, 
conforto e orientação. Ela jamais pode passar ao paciente uma 

mensagem do tipo "náo morra", pois sô assim ele perceberá que 
o amor que deu e que recebe, não tem o egoísmo como suporte 
(SIEGEL, 1989).

~ 

Muitas vezes o doente terminal ë tratado como uma pessoa 
já morta. Para SIEGEL (l989:259) isto ê um erro, pois "quem 

está vivo* ainda participa do que o cerca, demonstrando afei- 

ção, sorrindo, vivendo". Esta pessoa precisa amar e sentir-se 

amada, pois está sofrendo ao sentir que está perdendo sua vida
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física. Quando uma pessoa toma conhecimento a respeito de uma 
perda significativa, como ë o caso de perdera saúde, ela pode 
enfrentar reações emocionais, descritas em cinco fases por 

' CU iv X KLUBER-ROSS: negaçao, raiva, negociaçao, depressao e aceita- 

ção. Estas fases quando compreendidas podem facilitar o conta- 
to de profissionais e familia com os pacientes terminais e 

portadores de doenças crônicas como o câncer. Para finalizar
~ este capitulo apresentamos a Oraçao do Doente Terminal, pre- 

sente num epilogo do livro D'ASSUMPÇÃO (1987), evidenciando 
em negrito os cinco estágios propostos por KLUBER-ROSS. 

Senhor. 
De repente dei-me conta da doença que possuo 
E descobri então por que minha esposa, meus 

~ filhos e meus amigos 
Me visitam com um sorriso tão forçado 
E os olhos vermelhos pela dor que lhes provoco. 
No inicio, Senhor, recusei-me a acreditar: 
Como era possivel que eu, até então forte e bem 
disposto, 
Trabalhando sem olhar horãrios ou dificuldades, 
Podia estar num leito de hospital 
Condenado a, quem sabe, poucos dias de vida? 
Depois, Senhor, senti õdio de Ti. 
Como podia admitir a Tua condição de Pai, 
Permitindo que em plena caminhada, 
Fossem cortadoS todos os meus planos e sonhos, 
tao longamente acalentados? _ Como aceitar perder meu emprego, minha casa, 
meus amigos, minha familia, ~ 

Que tantos anos levei para formar? 
Mas decidi rezar, Senhor, ' 

Fazendo mil promessas e barganha, trocando 
minha condição de doente 
Por creches, sacrifícios, doações, '

` 

Nada disto adiantou, e minha doença prossegue 
inexoravelmente. 

_
_ 

Sinto dores demais e grande ë 0 meu desconforto. 
Jamais aliviado pelos médicos que me tratam, 
Ou pelas enfermeiras que me assistem. 
Tentei falar com eles a respeito de minha doença, 
de minhas angústias e de meus temores, 
Mas tanto os medicos - que eu julgava sãbios e 
fortes, 
Comoas enfermeiras - que eu pensava seguras em 
seu trabalho, 
Se mostraram apavorados diante de minhas

u
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perguntas 
E, enfaticamente, negaram que estou morrendo 
Mas agora eu bem sei que todas as negativas, 
Todas as respostas ambiguas ou símplistas 
cheias de termos tëcnicos, 
Servem apenas para esconder o medo, que eles 
mesmo têm, 
Desta realidade tão concreta em nossas vidas: 
a morte. ' 

E ê por isso, Senhor,
, 

Que, ao invës de apenas ficarem ao meu lado, 
Tomando a minha mão quando me sinto 
desamparado, 
Ou ouvindo pacientemente minhas lamñrias, 
meus gemidos, 
Quando a dor se tornava intolerãvel, 
Doparam-me com medicamentos paliativos e 
levaram-me para o CTI. 
Ambiente frio e desumano, onde aparelhos 
insensiveis ã minha dor,e ao meu sofrimento, 
Marcam gráficos, traçam linhas, sonorizam 
eletronicamente as batidas de meu coração. 
E, pior ainda, onde fico distante de minha 
familia, de meus amigos, de seu calor, 
Vãrias vezes pedi para sair deste lugar horrivel 
Onde meus companheiros de infortúnio são 
corpos inertes, 
Alguns trazendo, em seus olhos parados, a 
morte que certamente os levou, 
Ainda que toda uma parafernália sofisticada, 
conserve seus corações batendo e seus pulmões 
respirando, 
Simulando uma vida hã muito extinta, 
E‹eu fico observando e perguntando: por que 
esta macabra brincadeira, 
Brincadeira de "fingir de vivo com o que jã 
mergulhou na morte?" 
Serã um gesto de desespero dos profissionais _ 

de Saude, 
Que por orgulho ou prepotência não querem 
admitir seu fracasso, 
Suas limitações diante deste insondãvel mis- 
tërio que ë a vida? 
Serã porque se esqueceram de que somente Tu 
ës o Senhor da Vida, 
Aquele que a cria do nada e que ë portanto o 
Único que pode tirã-la? 
E então, Senhor, como não me atenderam e 
me deixaram aqui, 
Aproveitei para pensar na vida, 
No que fiz e no que deixei de fazer. 
Vejo que poderia ter feito muitas coisas melhor, 
Fui muito omisso em minhas obrigações de 
solidariedade, 
Deixando de ajudar meus irmãos que sofriam - 

ou que de mim necessitavam. » 

Valorizei o "ter mais", esquecendo-me por 
vezes do "ser mais".

0
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Não realizando com isto, o verdadeiro sentido 
de minha vida. 

,

` 

Gostaria agora, de ter um pouco mais de tempo 
Para corrigir algumas coisas, para realizar algumas 
outras. 
Em completar muitos sonhos que apenas sonhei, 
Mas pouco ou nada fiz para realizar. 
Estou certo, entretanto de que nao terei este 
tempo' p, _ ~ 
E, estranhamente, isto ja nao me angustia. 
Sei que não fui completo, mas ser completo não 
ë proprio do homem.” 
Ve`o a ora, com a clareza ue so a roximidade 
d 

J 
d d a morte po e ar, 

Que so irei realizar-me em plenitude, 
Ao unir-me com_a Perfeiçao que es Tu, Senhor. 
E, para isto, e preciso que me liberte deste 
corpo limitado, 
gesta prisao esäãcio-tegpãral que me serviu 
e instrumento e camin a a. 

E preciso que este corpo se transforme 
Numa realidade pura e sem peias, 
E so entao serei capaz de voar em perfeita 
liberdade, 
Buscando no estar contigo, a consumação de 
meu destino. 
Aceito, então, Senhor, a minha morte, 
Venha como vier, venha quando vier. 
Jã não me importa se serã hoje, amanhã ou daqui 
a muitos dias. 
Basta-me saber que serã através deste portal da 
eternidade, ` 

Que tantos, como eu ate hã pouco tempo, temem 
atravessar, 
Que chegarei ate Tua presença. 
E, confiante no Teu amor, em Tua misericordia, 
%ue_emdnada se assemeäha É 

justiça mesquinha, 
-imita a e vingativa os omens, . . 

Lançar-me-ei em teus braços 
E verei o definitivo realizar-se de minha vida e 
de Tua vontade". 

0 `

' 
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METODOLOGIA 

A metodologia ë a maneira empregada pelo enfermeiro, pa- 

ra produzir, utilizar ou comunicar sistematizadamente os co- 

nhecimentos necessários para sua atuaçao" (PAIM, l986:50). 

Neste capítulo consta detalhes da instituiçao onde desen- 

volvemos o trabalho assistencial, a forma pela qual protejemos 

os direitos das pessoas assistidas, o marco de referência que 

sustentou nossa prática assistencial, as estratégias para que 

atingíssemos os objetivos inicialmente propostos e o processo 

de enfermagem por nõs utilizado . 

'Local de Estágio. 

Em busca de um local adequado para desenvolvermos o estâ- 

gio procuramos selecionar aquele que apresentasse uma demanda 

suficiente de pacientes submetidos a tratamentos como radiote- 

rapia e quimioterapia. Além disso, deveria possuir uma enfer- 

meira disponível para supervisionar os membros do grupo. Pro- 

curamos alguns locais, mas foi o Hospital de Caridade que su- 

priu nossas necessidades de campo de estágio. 

O Hospital de Caridade durante muitos anos representou a
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ünica solução para os problemas de saúde da população. Não sõ 

pelo caráter filantrõpico, mas por ter recebido e salvo milha- 

res de vidas nos seus 200 anos de existência. Foi construído 

em 1788, graças ao esforço conjunto da Irmandade Senhor dos 

Passos, do Irmao Joaquim F. do Livramento e do trabalho pio- 
~ _ ~ neiro da Irma Joana de Gusmao (MACHADO, 1989). 

Durante todos esses anos, o hospital foi mantido pela Ir-
~ mandade Senhor dos Passos, através de doaçoes voluntárias e/ou 

ajudas esporádicas do governo estadual (MACHADO, l989). Hoje, 

no entanto, nos deparamos com um hospital de antiga estrutura 

arquitetônica que "guarda" em seus corredores frios, não sõ 

lembranças, mas a marca inevitável do tempo. A estrutura e 

funcionamento do hospital agora, estão sendo mantidos, princi- 

palmente, através de convênios e apartamentos particulares. 

Esta estrutura, já foi alvo de constantes reformas, das 

quais muitas ainda encontram-se inacabadas. Isto nao impede a 
~ ` ~ instituiçao de continuar oferecendo a populaçao diversos ser- 

viços, tais como: radioterapia, Raio X, tomografia, ultrasso- 

nografia, e eletrocardiograma. ' 

O hospital, ainda possui, um grupo de voluntários que 

atuam basicamente em atividades recreativas junto aos pacien- 

tes, além de arrecadarem donativos para os mesmos.
z 

A estrutura organizacional de uma instituiçao como esta, 

comporta além dos serviços já citados, outros como: lavande- 

ria, cozinha, farmácia, almoxarifado, contabilidade, serviço' 

social. Devido as crises pelas quais já passou, o hospital es- 

tá com sua estrutura organizacional sendo reformulada (MACHADO,
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1990). 

O Serviço de Enfermagem do Hospital de Caridade possui 
grande autonomia por estar, conforme o organograma em Anexo 
VIII, diretamente subordinado ã Superintendência do Hospital. 

A instituição conta atualmente com 155 leitos, sendo dis- 

tribuídos por setores: U.T.I., Alas São José, Coração de Je- 

sus, Irma Bernadete, Senhor dos Passos, entre outros. 

Desenvolvemos o estágio nas Alas Irmã Bernadete e Senhor 
dos Passos._A Ala Irma Bernadete possui '7quartos com banheiro 
e 45 leitos, destes l4 são destinados á radioterapia, para pa- 

cientes do sexo feminino. Consta ainda, de salas de curativo, 
medicação e utilidades; rouparia, posto de enfermagem e ba-

~ nheiro para funcionários. Em relaçao aos recursos humanos pos- 

sui l7 funcionários: l enfermeira, 3 técnicos de enfermagem, 
2 auxiliares, 10 atendentes e l escriturária; distribuídos nos 
3 turnos. 

A Ala Senhor dos Passos possui 2 enfermarias com 8 leitos 

cada uma e 7 quartos com 16 leitos, destinados á radioterapia, 
para pacientes do sexo masculino, além de possuir 8 quartos 
semi-privativos destinados ã clínica geral. Contém ainda, '4 

banheiros para pacientes e l para funcionários, salas de cura- 

tivos, medicação e utilidades;-expurgo, posto de enfermagem e 

vestiário. A ala dispoe de 13 funcionários, distribuídos nos 

3 turnos: l enfermeira, 2 técnicos de enfermagem, 4 auxilia- 
ø ~ 

res, 10 atendentes e l escrituraria. Pensando em atender nao 
sô pessoas submetidas ã radioterapia, mas também ã quimiotera- 
pia, prestamos assisténcia aos pacientes submetidos a este tra
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tamento e que estavam internados na Ala Nossa Senhora das Gra- 
ças. Esta unidade possui 2 quartos para quimioterapia, um com 
4 leitos masculinos e outro com 2 leitos femininos. 

Proteção dos Direitos Humanos.

~ Respeitar o indivíduo pelo que ele é, e nao pelo que ele 

tem, deveria ser a base de todos os relacionamentos humanos. 
Somos aquilo que falamos, fazemos, demonstramos e o que trans- 
mitimos no olhar e no toque. Desta maneira, considerar o outro 
como ser humano, e, assim, com dificuldades muitas vezes 
iguais a nossa não é difícil. Procuramos ao entrar em contato 
com os pacientes, esclarecer sobre a finalidade do nosso tra- 
balho, nos apresentando como estudantes de Enfermagem em final 
do curso e enfatizando o fato de que estávamos ali para uma 
troca de experiências. Realizamos entrevista com os pacientes, 
das quais 20 encontram-se relatadas no prõximo capítulo. Soli- 
citamos permissão de cada um deles para relatar as entrevis-

~ tas, nos comprometendo em nao identificá-los. Alguns pacientes 
questionaram-nos quanto a realização de técnicas como curati- 
vos e medicação parenteral, pois achavam que ainda não estáva- 
mos aptas para executá-las. Informamos que apesar de não ter- 
mos concluído o curso, já havíamos realizado muitas técnicas 
como estas em outros estágios e nos sentíamos seguras para 
prestar-lhes assistência. Mesmo assim, deixamos claro para os 

pacientes que eles poderiam aceitar ou não os cuidados. Porém, 
com o decorrer do tempo nenhum deles recusou-se a prestar in- 

formações e a receber nossa assistência, pois adquirimos -con- 

fiança e respeito mütuo que facilitou em todos os momentos a 

interação.
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' Marco de Referência. 

Para atuarmos junto aos pacientes oncolõgicos, internados 
no Hospital de Caridade, utilizamos um marco referencial prõ- 

prio que reflete nossos valores e interesses como futuros pro- 

fissionais, nossa vivência acadêmica e sõcio-cultural. O pri- 

meiro passo para elaboração dos objetivos do estágio foi ' a 

definição deste marco referencial que partiu de idéias de cada
~ um dos componentes do grupo e da orientadora em relaçao a ter- 

mos, tais como: ser humano, saúde/doença, enfermagem, ambien- 

te, cuidar/assistir e relação interpessoal. Estas idéias foram 
reunidas na forma de conceitos, apõs a discussao das mesmas 
pelos membros do grupo. Cada palavra que usamos para definir 
os termos, foi por nõs bastante refletida quanto ao significa- 

~ ~ 
do, para nao nos tornarmos apenas repetidores de "chavoes" já 

conhecidos. ' 

O marco referencial que utilizamos na prática assisten- 

cial ou nossos pressupostos filosóficos, encontraram nas teo-
~ rias de KING (1981) e TRAVELBEE (1982), fundamentaçao teõri 

Ca. 

- Ser Humano: alguém que pensa, possui sentimentos, atra- 

vessa várias fases de desenvolvimento entre a vida e a morte. 

Luta pela sobrevivência dentro de uma sociedade com determina- 
dos padroes e culturas, tentando se adaptar, de forma a alcan- 

çar seus objetivos e suprir suas necessidades bio-psico-sõcio- 
espiritual.

i 

Consultando King, verificamos que ela tem uma visão de 

ser humano muito semelhante a nossa, a diferença básica é que
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o consideramos possuidor de necessidades bio-psico-sõcio-espi-
~ rituais, as quais ele tenta suprir num processo de adaptaçao 

ao ambiente. Quando falamos em necessidades nos níveis bio-
~ psico-sõcio-espirituais, acabamos repetindo um chavao bastante 

conhecido. Mas nem todos sabem o real significado desta ex- 

pressão. Ela indica que o cuidar de Enfermagenxdeve ser pres- 
tado ao indivíduo como um ser que possui sentimentos, crenças,

~ vive em sociedade e encontra-se casualmente doente. Em relaçao 
ao cuidado espiritual muitas pessoas acham que se resume em 
falar com o paciente sobre sua religiao ou chamar um religio- 

so, atendendo o pedido do paciente. Mas, este cuidado ê pres- 
tado a todo momento, desde que o profissional entenda que o 

espírito ë uma forma de energia e que hã troca desta energia 
no estar perto, tocar, olhar e transmitir afeto. Para que- es- 
ta troca seja significativa queremos enfatizar que ê [necessá- 

rio ter pensamentos e sentimentos positivos, e desejo de amar 
`\ 

ao prõximo como a si mesmo. ~ 

Não encontramos na teoria de TRAVELBEE (l982:l4) uma de- 

finição de ser humano, mas ela o considera "possuidor de cer- 
tas necessidades fisiolõgicas básicas, que ele deve satisfazer

f para sobreviver e alcançar a saude mental". Achamos que o aten 
dimento a esta necessidade e também a outras, possibilita uma 
harmonia interna capaz de proporcionar bem-estar ao indivíduo. 

As autoras enfatizam que o homem ê capaz de tomar deci-
~ soes sobre sua vida e seus comportamentos. Entendemos que se 

deve dar ao indivíduo oportunidade de escolha, para que apõs 

conhecer as alternativas existentes, principalmente ãs .rela- 

cionadas aos tratamentos de safide, ele possa decidir "o seu
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n "' caminho , mesmo que esta decisao implique em deixar a escolha 
para os profissionais e/ou família. E 

- Saúde/Doença: Situação decorrente das condições sõcio- 
4» ~ economicas educacionais e culturais e da relaçao do indivíduo 

consigo mesmo e com as outras pessoas em seu ambiente. Estas 
experiências podem satisfazer as necessidades bio-psico-sõcio- 
espirituais do ser humano originando equilíbrio e bem estar,

~ ou nao satisfazer levando a conflitos, refletidos em insegu- 
ranças, medos e dúvidas. 

Através deste conceito fica claro que saúde e doença nao 
podem ser definidas separadamente. Uma das maneiras de KING 
(1981: 27) definir saúde ê como "um estado que permite aos in- 
divíduos habilidade para funcionar nos seus papéis sociais". 
Esta habilidade entendemos como formas de comportamento, re- 

sultantes de estímulos recebidos durante a vida, capazes de 

promover equilíbrio do ser consigo mesmo, com o mundo e com os 
outros. Desta forma estímulos inadequados levariam a comporta- 
mentos desajustados, ao desequilíbrio e conseqüentemente ã 

doença. 

TRAVELBEE (l982:2l) refere-se ã doença mental como "uma 

expressão do estilo de vida, uma forma de vida, ou uma maneira
~ de enfrentar as tensoes e adaptar-se a elas". A teorista refe- 

re-se apenas a doença mental, mas compreendemos que uma das 

causas para se adquirir qualquer doença ë a dificuldade do in- 
divíduo em enfrentar e adaptar-se ãs tensões do dia-a-dia. 

- Enfermagem: ê uma opção profissional baseada em uma fi- 
losofia de vida dedicada ao próximo, onde atravës de um rela-
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cionamento interpessoal procura-se: ouvir, apoiar, transmitir 

segurança e conforto, esclarecendo e orientando conforme o co- 

nhecimento adquirido, tentando assistir o indivíduo como um 

todo dentro de uma equipe multiprofissional. 

A relação interpessoal ê em essência a base de nossa 
~ . atuaçao, junto aos pacientes oncolõgicos. King e Travelbee 

ao definirem enfermagem, deixam claro a existência desta inte- 

ração enfermeiro-paciente. Concordamos com as teoristas, quan- 

do afirmam que nesta relaçao, ambos os participantes devem de- 

senvolver sensibilidade para perceber o outro, a situação _ e 

estabelecer objetivos, possibilitando que o paciente tome de- 

ClSOeS . 

. 

- Relaçao Interpessoal: capacidade de comunicaçao verbal 
e/ou não verbal, entre seres humanos, buscando o conhecimento 

az ~ mútuo atravês da troca de experiencias e-da percepçao do real 

significado dos comportamentos adotados. 

Segundo King a interação enfermeiro-paciente ocorre a 

nível interpessoal, sofrendo e exercendo influências sobre as 

pessoas e a sociedade. King também considera que na ínteraçao 
do indivíduo consigo mesmo, com grupos ou com o meio social, 

ele reage de acordo com suas expectativas, necessidadesf .va- 
n.- 

lores, percepções e objetivos. 

Para TRAVELBEE (l982:65) "relacionar-se de forma inter- 

pessoal ê uma experiência, ou uma sêrie de experiências, que 

se caracteriza pelo diãlogo significativo entre duas pessoas 
... e na qual uma sente a acessibilidade, proximidade e com- 

reensão da outra. "Entendemos ue a rela ão essoa- essoa sõÇ P
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pode existir quando ambos os participantes desta interação de- 
monstrem interesse em compartilhar experiências resultantes de 

sua convivência com a sociedade, consigo mesmo e com as outras 
pessoas. A comunicação ê uma habilidade essencial para que

~ ocorra esta interaçao. Travelbee afirma que o instrumento mais 
valioso para a enfermeira comunicar-se com os pacientes ê a 

empatia. Entendemos tal como Kalish apud TSCHUDIN (l987:33)que 
"empatia ê a habilidade de perceber acuradamente os sentimen- 
tos da outra pessoa e de comunicar-lhe essa compreensão". Para 
que ocorre essa empatia o enfermeiro precisa clarificar os 

próprios valores e desenvolver a capacidade de percepção. 

- Ambiente: lugar com determinados padroes e culturas ca- 
pazes de influenciar o indivíduo e ser influenciado por, ele, 

na busca de se adaptar ao meio, tendo direitos e deveres re- 

sultantes de uma convivência coletiva. 

King refere-se ao ambiente como um sistema social, orga- 
nizado por papéis comportamentais que seguem determinados va- 

lores e normas, dependendo do grupo no qual a pessoa se encon- 
tra. 

Não encontramos na teoria de Travelbee uma definição de 

ambiente, mas a mesma afirma que o indivíduo sofre tensoes do 

mundo ao seu redor e a elas tenta se adaptar, elaborando for- 

mas de comportamento. 

Entendemos que o indivíduo em seu ambiente, influencia e 

ê influenciado durante todas as fases do seu ciclo vital. Pro- 
curamos ao prestar assistência, buscar fatores do ambiente que

Q possam ter predisposto_o indivíduo a desenvolver o cancer,

f



59 

considerando estes fatores de risco de origem física, química, 

biolõgica e de relacionamento pessoal e interpessoal.- 

O estilo de vida determina nas pessoas diferentes compor- 

tamentos que devem ser compreendidos pelo enfermeiro para que 

ele estabeleça um ambiente de trabalho harmonioso junto ã 

equipe de saúde e preste cuidados de Enfermagem ao paciente e, 

quando possível, ã família, visando suprir suas necessidadesbâ- 
sicas e proporcionar-lhes conforto. Este conforto ê definido 
por DuGas apud NEVES (1990) como "um estado de prazer e bem- 

estar no qual a pessoa está em paz consigo mesma e com o am- 
biente". 

- Assistir/Cuidar: ë atender as necessidades apresentadas “W 

pelo indivíduo e/ou grupo, utilizando-se para isso de têcni-`
! 

\ | 

cas, instrumentos, conhecimentos e habilidades, a fim de ga- 

rantir a melhor adaptaçao possível deste em seu ambiente. En- -

¡ 

volve elementos como: afeição, apoio, estímulo, esclarecimento
) 

f _ _/ 
e orientaçao, respeito e outros- 

O cuidar ou assistir nao significa sõ estar - consciente 

da situação clínicafdo paciente, mas também ter consciência da 
estrutura política e social na qual está inserida a institui- 
~ i 

çao de saúde, pois esta refletirã diretamente no cuidado ofe- 

recido ao ser humano (NEVES, 1990). 

King apud NEVES (1984) afirma que o paciente ' participa 
ativamente do cuidado, o que lhe permite desenvolver a autono-- 
mia e assumir compromisso crescente pelos assuntos envolvidos 

com sua saúde.
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Travelbee entende 0 cuidado não como um ato mecânico, mas 
humanístico e o paciente como uma pessoa que sofre. Considera- 

j ` ~ mos o sofrimento como uma emoçao inerente a existência humana 
e.provedor de um aprendizado positivo para o *amadurecimento 
do homem, desde que ele consiga em meio ao desespero perceber 
o significado desta experiência. 

Entendemos tal como Travelbee-que a enfermeira ajuda o 

paciente a enfrentar seus problemas, a perceber sua participa- 
çao na experiência, a encarar de forma mais realista possível 
os problemas que surgem, a distinguir alternativas, a ensaiar 
novos padrões de comportamento, a comunicar-se e integrar-se 
socialmente com os demais e a encontrar um significado `¬ na 

doença. 

Neste marco de referência utilizamos somente alguns as- 

pectos das teorias de King e Travelbee para fundamentar teori- 
camente nossos pressupostos filosóficos. Consideramos estes 
pressupostos a base para atingir nossos objetivos e direcionar 
nossa assistência ao paciente oncolõgico. ' 

Estratêgias. 

Para alcançarmos os objetivos propostos no Capítulo I, se- 

quimos as estratégias, elaboradas na fase do planejamento do 

trabalho assistencial, como segue: 

Objetivo n9 l: -

A no \Iø . Estabelecer uma relaçao pessoa-pessoa, 

*Amadurecimento ê entendido por nõs como crescimento e desen- 
volvimento humano. .
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Elaborar um roteiro para entrevista; 
Documentar, por escrito, o resumo das entrevistas rea-

~ 

lizadas;
o 

s... çoes; 

cípios 

Identificar, relacionar os problemas e encaminhar solu-

Í 

Fazer prescriçoes de enfermagem; 
Executar os cuidados de enfermagem, observando os prin- 
têcnico-científicos e humanísticos; 
Avaliar a resposta do paciente ã assistência prestada; 
Estimular a participação da equipe multiprofissional;

~ Receber e passar plantao; 
Estimular o paciente, enquanto internado, a participar 

de atividades recreativas, sempre que ambos (enfermeiro-pacien- 

te) julgarem conveniente; 
Orientar quanto aos recursos da comunidade e fazer en- 

caminhamento a profissionais e serviços, quando indicado. 

Objetivo n9 2:
F 

×)(`. 

doença 
Buscar junto ao paciente e família o que sabem sobre a 

e o que desejam saber; - 

Verificar o tipo de câncer que o paciente possui e tra- 

tamento a que já foi submetido; 

terais 

ciente; 

te; 

Esclarecer sobre o tratamento e possíveis efeitos cola- 

destes; . 

Incentivar a participaçao da família no cuidado ao pa-y/ 

Orientar a participação da família no cuidado ao pacien- 

Orientar o paciente, familiares ou responsáveis, quanto
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ao retorno para o lar e a continuidade dos cuidados que ainda' 

se fizerem necessários. 

Objetivo n9 3:
V 

. Compartilhar com o paciente os conhecimentos × .sobre 

ações preventivas em saúde e fatores de riscos, principalmente 
os relacionados com o câncer, para que ele se conscientize .da 

importância destas medidas. 
`. Estimular o paciente a repassar suas experiências e co- 

nhecimentos adquiridos para família e/ou comunidade, partici- 

pando de grupos de idosos, conselho comunitário, igreja etc. 

Objetivo n9 4: 

. Favorecer um ambiente agradável e de confiança, evitan- 

do julgamentos; 
. Estabelecer uma relação de afeto e segurança; 
. Ouvir. ` 

Objetivo'n9'5: 

. Verificar procëdência, idade e atividade ocupacional; 

. Identificar os tipos de câncer por sexo; - 

. Verificar antecedentes familiares; 

. Investigar hábitos e costumes; 

. Relacionar os fatores de risco por paciente e/ou por 

diagnóstico. 

Objetivo n? 6: 
. Esclarecer dúvidas do paciente e família; 
. Estimular o paciente a fazer perguntas a outros profis- 

sionais; - 

. Verificar a assimilação do paciente quanto as orienta-
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ções dadas sobre o tratamento; , 

. Discutir as alternativas de tratamento e suas complica- 
çoes, dando-lhes oportunidade de escolha; 

. Discutir com o médico, qual a melhor conduta a ser to- 

mada pela equipe, sempre que o paciente solicitar maiores_ de- 
talhes sobre o tratamento. 

Objetivo n9 7: 
. Conhecer os efeitos colaterais dos tratamentos; 
. Verificar o que o paciente sabe e quer saber sobre o 

tratamento e efeitos colaterais; 
. . Expor ao paciente os efeitos colaterais, conforme o 

interesse; 
. Compartilhar e discutir com a equipe de saúde os pro- 

blemas identificados no paciente. 

Processo de Enfermagem.
ç 

"O processo de enfermagem ê a dinâmica' das ações siste- 
matizadas e inter-relacionadas, visando a assistência ao ser 
humano" (HORTA, l979:35). - 

Para assistirmos o paciente oncolõgico utilizamos alguns 
passos do processo de enfermagem proposto por HORTA (1979), a 

fim de facilitar a nossa intervenção (Anexo IX), O primeiro 
passo que utilizamos foi o Histõrico de enfermagem, definido 
por HORTA (l979:35) como um "roteiro sistematizado para o le- 

vantamento de dados do ser humano 'significativos para r a(o) 

enfermeira(o)'que tornam possível a identificação de seus pro- 

blemasv O histõrico que usamos consta de identificação; per- 

cepções e/ou expectativas do paciente onde incluímos perguntas
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significativas, a fim de identificar os,problemas do A mesmo; 

atendimento das necessidades bio-psico-sõcio-espirituais; hã- 

bitos relacionados â saúde e observação do entrevistador. Hor- 

ta inclui alëm destes, outros componentes no histõrico de en- 

fermagem, mas achamos que estes jã citados sao suficientes pa- 

ra poder conhecer um pouco do paciente e identificar suas :di- 

ficuldades. 

A partir do histõrico de enfermagem relacionamos os pro- 

blemas do paciente, o qual constitui o segundo passo do pro- 

cesso de enfermagem, que Horta denomina diagnõstico de enfer: 

magem. Concordamos com HORTA (l979:39) quando define problema 
~ ~ 

II como situaçoes ou condiçoes decorrentes dos desequilíbrios das 

necessidades básicas do indivíduo, família e comunidade, e que 

exigem da(o) enfermeira(o) sua assistência profissional". 

Apõs identificar os problemas, realizamos a intervenção 

de enfermagem, que consta de uma sërie de prescrições, dire- 

cionadas a cada problema, buscando solucionã-los ou amenizã- 

los. Horta chama esta fase de plano de cuidados ou prescrição 

de enfermagem. 

A evolução e avaliação foi o último passo que utilizamos. 
~ , , 4 ~ 

Segundo Horta a evoluçao e um relatorio diario, das alteraçoes 

sofridas pelo ser humano, enquanto recebe a assistência dos 

profissionais de saüdeÃ Através desta evoluçao ë possível ava- 

liar a resposta do paciente ã_assistência prestada. Nesta fase
~ 

do processo de.enfermagem relatamos as condiçoes do paciente 

do inõio ao final da relação pessoa-pessoa, avaliamos os re- 

sultados da intervenção de enfermagem, colocamos nossas per-
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cepções sobre o paciente e relatamos ngssos sentimentos frente 

as situações vivenciadas. ' 

O processo de enfermagem que utilizamos na prática assis- 

tencial consta de 4 fases, que correspondem ao histõrico de 

enfermagem, diagnóstico de enfermagem, prescrição de enferma- 

gem e evoluçao, das 6 fases do processo proposto por Horta. Os 

diagramas que seguem representam graficamente os 2 processos 
de enfermagem e facilita uma melhor comparação entre suas fa- 

'Histórico de l" '¡ 
_ 

Diagnóstico de 
Enfermagem*///7R\` J/f 

Enfermagem 

_ Indivíduo 
Prognostico 6‹-+ Familia 4--›3 Plano 

`\\\\\Íomunidade 
J///f 

Assistencial” 

Evolução 5~¢---0-4 Piano de_Cuidados ou 
prescricao de enfermagem 

SGS. 

FONTE: HORTA, l979:35. 

Histórico de +-------› Relação de 
Enfermagem ¡\\\ K//x problemas 

Indivšduo 
Família 

Comunidade 

.. ../' \ - Evoluçag e 3 Intervenção de 
avaliacao enfermagem
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av ~ APRESENTAÇAO E DÍECUSSAÕ DOS DADOS 

Neste capítulo apresentamos duas tabelas onde caracteri- 
zamos os pacientes, segundo estado civil, sexo, idade, proce- 
dência, diagnõstico médico e o conhecimento deste pelos pa- 

cientes. Constam ainda 20 processos de enfermagem, identifica-
~ çao das necessidades afetadas em homens e mulheres, e fatores 

de;risco a que estiveram expostos, além de reflexões sobre o 

trabalho assistencial e avaliação dos objetivos propostos.

~ Caracterizaçao dos Pacientes. 

Durante o desenvolvimento do estágio atendemos aproxima- 
damente 103 pacientes, 58 na Ala Senhor dos Passos e 45 ' nas 

_
› 

Alas Irma Bernadete e Nossa Senhora das Graças. Conforme de- 

mostra a Tabela l, assistimos 68 pacientes do sexo masculino e 

35 do sexo feminino. A maioria possuía escolaridade a nivel 
primário e era procedente do interior do estado, o que difi- 

cultava a visita dos familiares. Os homens trabalhavam, em 
grande parte como agricultores e as mulheres executavam ati- 

vidades no lar, alëm de trabalharem também na lavoura. A faixa 
etária variou de 18 a 80 anos, com idades correspondentes ao 

adulto jovem (4), adulto (49), adulto maduro (27) e idoso 

(23) .
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Na Ala Senhor dos Passos ocorreram 6 õbitos, de pacien- 
tes com câncer em estágio avançado, os quais nao presenciamos' 
já que aconteceram em horários diferentes ao do estágio. . 

A principal preocupação dos pacientes eram com bem-estar 
' ~ da família e com o longo tempo de duraçao do tratamento. A 

maior parte das pessoas atendidas eram casadas (73), mas exis- 
tiam também viúvas (19) e solteiros (ll). 

Para os pacientes submetidos ã radioterapia, o hospital 
era geralmente considerado uma "prisão" pois o horário de 
aplicacao de radioterapia para os pacientes internos era in- 
tercalado com os pacientes de ambulatório que fazem o mesmo 
tratamento, impedindo-os de sair da unidade de internaçao, on- 
de deveriam aguardar serem chamados. Também os pacientes sub- 
metidas ã quimioterapia, sustentavam a mesma visão, mas pela 
falta de medicamentos, o que prolongava sua permanência A no 
hospital. 

Conforme demonstra a Tabela 2, nos homens predominava 
é FU A o diagnóstico de câncer de esôfago e pulmao e nas mulheres can- 

cer de mama e colo uterino; agrupamos os diagnõsticos médicos 
da seguinte forma: neoplasia maligna de cabeça (20), incluindo 
cérebro, nariz, orofaringe, cavidade bucal, língua e lábios; 
pescoço (18) no qual incluímos região cervical, faringe, la- 

ringe e cordas vocais; esôfago (l7); pulmão (l3); mama (l2); 

abdomem (5) incluindo estômago, pâncreas e cõlon; bexiga (2); 

colo uterino (7) e genital (5), envolvendo pénis, escroto e 

vulva. Além destes, haviam 3 pacientes com câncer de pele e 1 

com leucemia. `
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Atravës das entrevistas realizadas com os pacientes foi 

possível constatar que entre 103 pacientes atendidos, 21 co- 

nheciam o diagnõstico, 49 não conheciam e 33 suspeitavam que 

tinham câncer. Dentre os que não sabiam, encontravam-se pes-
~ soas que durante o relacionamento interpessoal nao falaram em 

cancer ou que se referiram ã doença como um problema* apenas 

de seu companheiro de quarto. Verificamos também que entre 

35 mulheres, ll sabiam que tinham câncer, enquanto que em 68 

homens, apenas 10 conheciam o diagnostico.

.
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TABELA l 

CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES ONCGLOGICOS ATENDIDOS SEGUNDO ES- 
TADO CIVIL, SEXO, IDADE E PROCEDÊNCIA 

CARACTERÍSTICAS .. n9 %
. 

Estado Civil 
Solteiro 
Casado 
Viüvo 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

Idade 
*l8 - 34 

36 - 60 

61 - 65 
**66 e mais 

Procedência 
Norte 
Oeste 
Região Serrana 
Grande Florianópolis 

.Sul . . . , ._ _ _ 

ll 

73 

19 

68 

35

4 

49 

27 

23 

23 

34

4 

12 

30 

10,67 
70,87 

18,44 

66,01 
33,96 

3,88 

47,57 
26,21 
22,33 

22,33 

33,01 
3,88 

11,65 

29,12 
*Adulto jovem:l8 - 34; adulto:35 - 60- adulto maduro: 61 - 65. 
Critério adotado de Havinghurt's Developmental Tasks. In: 
Neves, E. P. (l980:94), citado por CONTRERAS (l990L 

**Iddso= 66 e mais - critério adotado a partir de: As 7 idades 
do Homem - Um estudo do Desenvolvimento Humano: Corpo,- Per- 
sonalidade, Capacidade. In: Sears, R.R. & Feldman, S. (1975: 
135) citado por CONTRERAS (1990)-
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TABELA 2 

CARACTERIZAÇAO DOS PACIENTES ONCOLÕGICOS SEGUNDO DIAGNÓSTICO 

MÉDICO E O CONHECIMENTO.DESTE PELOS PACIENTES. 

CARACTERÍ s'1'IcAs . 
nv % 

Diagnõstico Médico 
Cabeça 20 

Pescoço 18 

Esõfago 17 

Pulmao 13 

Mama 12 

Abdomem 5 

Bexiga 2 

Colo Uterino 7 

Genital 5 

Pele 3 

Leucemia 1 

Conhecimento do Diagnõstico 
Sim 21 

Nao . . 49 

.._Suspeita _ 
33 

19,41 

17,47 

16,05 
12,62 
11,65 
4,85 

1,94 

6,79 

4,85 

2,91 

0,97 

20,38 

47,57 

32,03
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Histõricg de Enfermagem. 

A.B., 43 anos, casada, catõlica, agricultora, grau . de
~ instruçao primária. Natural e procedente de Siderõpolis. 

Paciente veio encaminhada de Criciúma, com diagnóstico de 
neoplasia de colo uterino, para realizar tratamento de radio- 

terapia. 

Paciente informou que todo seu problema surgiuQhã aproxi- 

madamente 5 meses, quando uma de suas sobrinhas a convidou pa- 

ra ir a um posto de saúde fazer o exame preventivo de câncer. 

A princípio relutou, pois teve seus filhos em casa e nunca foi 
ao médico. Tomava anticoncepcional indicado por uma cunhada, 

e além de corrimento vaginal, não sentia nada, mas levada pela 

sobrinha acabou fazendo o exame. Alguns dias depois, foi pegar 

o resultado e o médico do posto a chamou para conversar. Dis- 

se-lhe que no exame apareceu uma infecção no útero e teria que 

ir a Criciúma consultar com ginecologista. Foi, e o médico ime 
diatamente a encaminhou para fazer cirurgia. Fez histerectomia 

' ~ ~ 
e foi encaminhada para concluir o tratamento. Nao tem noçao de 
seu quadro clínico. 

Paciente refere não ser fumante, tem aversão a 'bebidas
~ alcoõlicas. Nao usa agrotõxico na lavoura. Demonstra ser uma 

pessoa muito sofrida, casou-se aos 16 anos, com um primo-irmao, 

teve 5 filhOS dos quais, os dois primeiros são excepcionais 
0 , ' 

fisico e mental. Seu marido é alcoolista. É responsavel pelo 

cuidado dos filhos, além de conduzir os trabalhos na lavoura. 

Seus filhos doentes, uma moça de 25 anos e um rapaz de 23, sao 

aposentados e outro de 15 anos trabalha em uma empresa_de ôni-
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bus. Mas necessita cultivar alguns alimentos e criar animais, 

que ajudam na sobrevivência da família. Seu marido nos ruraros 

momentos em que não está embriagado, ajuda na lavoura, Sua
~ grande preocupaçao em realizar o tratamento é o fato de ficar 

longe de casa, tendo os filhos doentes que necessitam de cui- 

dados especiais. Ficam no período matutino na APAE, mas neces- 

sitam de ajuda até para se vestirem. 

Paciente refere uma grande magoa em sua vida, o fato de 

ter-se casado com seu primo. Foi forçada por seu pai. Estava
~ morando com um irmao no Paranã e conheceu um Paraguaio de pele 

escura, estavam namorando. Seu pai soube e a levou para casa,
~ nao admitia que alguém de origem italiana casasse com um mula- 

to. Este acontecimento fez da paciente uma pessoa triste e 

atribui todo seu sofrimento com os filhos a este fato. Além de
~ ter verdadeira aversao a sua raça, diz ter nojo de pessoas_ de 

pele clara, que atraem doenças. 

A impressão que a paciente transmite é que passou toda 

sua vida, tão envolvida com seus filhos e com outros problemas, 

preferindo esquecer que é uma pessoa que também necessita de 

cuidados, e foi preciso, ser despertada através da doença para 

a vida, para se dar valor como pessoa e não sõ como mãe. 

av .-_. Durante a internaçao nao apresentou nenhum episódio de
~ dor, persistia apenas a secreçao vaginal.

~ Relaçao de Problemas. 

~ ~ 
1. Nao tem noçao de seu quadro clínico; 
2. Pessoa muito sofrida; 

3. Dois filhos excepcionais;
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4. Marido alcoolista; 
5. Tratamento acarreta em longa permanência longe de ca- 

sa; 1 

6. Foi forçada a casar-se aos 15 anos com um primo; 
7. Aversão a sua raça; 
8. Esquece que ê uma pessoa que necessita de cuidados; 
9. Presença de secreção vaginal. 

Intervenções. 

l. Conversamos sobre o que a paciente sabia sobre 
A 

seu 

quadro clínico, pois foi sentido a necessidade de alertã-la, 

sem revelar o diagnõstico, sobre a importância de tratar-se. 

2. Quanto a ser uma pessoa sofrida, foi estimulada a fa- 

lar sobre suas angústias, procurando assim.aliviã-las. 
3. Conversamos sobre o grau de excepcionalidade de seus 

filhos, algumas maneiras de tornã-los menos dependentes. 
4. Conversamos sobre os motivos que podem ter levado o 

marido a se tornar um alcoölista¬ Sobre alternativas de trata- 

mento. V 

5. Conversamos sobre a importância de realizar o trata- 

mento. Conseguimos contatos telefônicos com seu filho, para 

que tivesse notícias de sua família. 
-6. Conversamos sobre os motivos que a levaram a casar-se 

com seu primo, sobre seus sentimentos e como deve ter vivido 

reprimida a vida toda. 
7. O fato de não gostar de sua raça faz com que a pacien-

~ te valorize pouco seu corpo, o que a prende a vida sao seus 

filhos. Conversamos sobre seus valores, sobre ela como um ser 

que ocupa um espaço importante no mundo.
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8, Paciente dâ visíveis demonstrações de que necessita de 

cuidados, por isso foram valorizados seus traços de mulher, 

foi estimulada a se olhar no espelho, a descobrir o que ainda 

restava da mulher bonita que o sofrimento tinha escondido. 

9. Quanto a secreção vaginal foi administrada, medicação 

e lavagem vaginal conforme prescriçao mëdica. 

Evolução e Avaliação. 

No primeiro contato que tivemos a paciente demonstrava-se 

desesperada, pois veio sem saber exatamente quanto tempo pre- 

cisaria permanecer internada, e o médico tinha lhe informado 

que ficaria aproximadamente 40 dias. Preocupava-se com seus
~ 

filhos doentes que ficaram sob os cuidados de um irmao de 13 

anos, com a pequena quantidade de alimentos que ficou em casa, 
` ~ ~ 

com o cuidado as plantaçoes e com o marido, que nao tem res- 

ponsabilidades e bebe o dia todo. 

Primeiramente deixei que chorasse e me contasse os seus 

problemas. Apõs intervi confortando-a, falei que no momento 

precisava.fazer o tratamento, para poder voltar para casa ' e 

cuidar de suas atividades. Perguntei-lhe se acreditava em Deus 

e se tinha fë, esta informou-me que a finica coisa que lhe fa- 

zia estar viva, era o amor a seus filhos e sua fê em Deus. Foi 

orientada para que usasse esta fé para se tranquilizar e se 

sentir confortada. ' 

Nos contatos seguintes continuamos conversando e percebi 

que as preocupações da paciente persistiam, mas parece que pas- 

sou a entender que estava necessitando de cuidados e que O 

tratamento, no momento era a coisa mais importante. Através dos
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contatos telefônicos conseguia saber que estavam todos bem 
cuidados.

~ Durante todo o transcorrer do tratamento a paciente nao 

referiu nenhum episõdio de dor, queixando-se apenas de um des- 
conforto gástrico que foi associado a sua ansiedade, a medida 
que passou a aceitar o tratamento e diminuíram as preocupaçoes 
com seus filhos, o desconforto desapareceu. Apresentou queima- 

~ ~ duras devido a radiaçao que foi amenizada com a prescriçao de 

pomadas. 

uu Apõs a realizaçao de 25 aplicações de radioterapia, a pa- 

ciente recebeu alta, tendo que retornar apõs 20 dias para con- 

cluir o tratamento. Quando retornou, continuei a prestar-lhe 

assistência e era visível, por suas conversas que a paciente 
passou a preocupar-se com ela mesma. Informou-me que ao chegar 
em casa, estava tudo bem com seus filhos. Durante todo o pe- 

ríodo de internação seu marido não bebeu, e quando chegou dis- 
se-lhe "que se quisesse continuar casado, teria que parar de 

beber, pois haviam sofrido muito, e que de agora em ` diante 
queria viver em paz com ou sem ele". Os dez dias que permane- 

ceu no hospital na segunda internação foram bastante tranqüi- 

los, sem a angústia da primeira, desta vez pareceu consciente 
de que para desempenhar seu papel de mãe e esposa teria pri- 

meiro que pensar em si mesma e fará todos os tratamentos ne- 

cessários para cuidar-se e começar aos 43 anos a valorizar e 

melhorar a qualidade de sua vida.
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Histórico de Enfermagem. 

L.S., 47 anos, casada, evangélica, do lar, grau de ins- 

truçao primária, Natural e procedente de Joinville. Diagnósti- 

co de neoplasia de mama E, com metástase õssea. 

Paciente iniciou há 10 anos com um nõdulo mamário, procu- 

rou tratamento, sendo realizada mastectomia E.@e tratamento 

com radioterapia, desde então paciente faz controles periõdi- 

cos. Há 4 meses apareceu com dores intensas na região da colu- 

na vertebral e pernas, tendo dificuldades para caminhar. Foram 

realizados exames e constatada metástase õssea, houve entao ne 

cessidade de tratamento com radioterapia. 

Paciente refere não ter em sua família nenhuma doença gra 

ve. Sempre foi uma pessoa saudável, alëm de seu problema =' no 

seio e agora as dores na coluna não tem outros problemas. Nega 

tabagismo e etilismo. Apôs o surgimento do nõdulo mamário, co- 

meçou a fazer exames periõdicos, inclusive preventivo de cân- 

cer de seis em seis meses. 
-

z 

_ Teve apenas uma filha, disse ter passado muito mal no 
~ ~ 

parto, e nao quiz mais engravidar. Segundo ela nao amamentou, 

pois "náo produziu leite". Diz ter uma vida tranqüila, seu ma-
~ 

rido ë muito bom, sua filha está casada, mas ainda nao tem 

netos. Apenas refere ter problemas com seu único irmao, disse 

que o mesmo a enganou na partilha das terras de seus pais. As-
~ 

sim, que seu pai morreu, seu irmao resolveu dividir as terras, 

e o fez a seu modo. Para não criar confusão não quiz reclamar. 

Mas seu marido brigou com o cunhado, e com isto, criou confli- 

tos. Sua mãe ainda vive, mora com ela, mas acha que o . dever
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LI. QM de cuidar da mãe ë de seu irmão, pois que ficou com a parte 

melhor dos bens, devia pelo menos tratar da mãe;

~ Paciente demonstra confiança no tratamento, mas nao tem 
consciência de seu quadro clínico. É bastante religiosa e con- 

fia em Deus, Aparenta,fser uma pessoa bastante rancorosa, que 

guarda mágoas e sofre sozinha. Tem grandes dificuldades de co- 

municação. 

_Relação de Qroblemas. 

l. Refere problemas de relacionamento com seu irmão; 
2. Acha que o direito de cuidar de sua mãe ë do irmao; 
3. Pessoa rancorosa, guarda mágoas e sofre sozinha; 
4. Tem grandes dificuldades de comunicação. 

Intervenções. 

1. Conversamos sobre os conflitos com seu irmão, que deve 
LJ. QM tentar conversar com ele e resolver os problemas, que *isto

› 

a deixa triste. 
2. Recebeu orientações de que O ‹ dever de cuidar de sua 

mãe ê igual para os dois, o que deve ser levado em conta ë de oo- 
~ ~ , mo sua mae se se-te, onde gostaria de ficar, e onde sera me 

lhor tratadal 
3. Conversamos muito sobre as mágoas que guarda quanto ao 

irmão, se acha que foi`roubada, deve brigar por seus direitos, 
mas se vive bem com o que tem deve esquercer aquilo que ë mo- 

tivo de discôrdiaz Deve conversar sobre seus problemas e ten- 

tar compartilhá-los com outras pessoas, que a solução Vem 

mais rápido.
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4. Foi estimulada a fazer amizades com suasf companhei- 

ras de quarto, participar das atividades recreativas como bin- 

go, e a fazer trabalhos manuais. 

Evolução e Avaliaçãg.-
. 

Paciente inicialmente apresentava pouca abertura para 

conversas. Mas em um dos contatos me aproximei e toquei suas
~ maos, bastou para que a paciente começasse a chorar e contar 

suas mágoas. Conversamos muito e a partir desse contato, foi 

fãcil introduzí-la em conversas com outras pacientes. Com o 

passar dos dias, começou a participar das atividades no bingo, 

ganhava os melhores prêmios. 

Com nossas conversas a paciente pode refletir qual a im- 

portancia das terras que seu irmao lhe tirou, se valia a pena 

ficar sofrendo tanto, se mais um pedaço de terra nao lhe trará 

fortuna e nem paz. ' 

-| ~ Durante o período de internaçao a paciente nao apresentou 

intercorrências graves, apenas queimaduras leves no local da 

radiação e alguns episõdios de diarréia. A queimadura foi ali-
~ Viada com a prescriçao de pomada e a diarréia com mudanças na 

dieta e estimulação da ingesta hídrica. A paciente teve uma 

permanência tranqüila, realizou 25 aplicações de radioterapia, 

recebeu alta, necessitando retornar periodicamente para con- 

troles.
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Histórico de Enfermagem.

~ S.Z., 48 anos, casada, do lar, católica, instruçao primã- 
ria, natural e procedente de Joaçaba. Portadora de neoplasia 
mamária E. 

Paciente iniciou com nódulo mamário hã aproximadamente 5 

anos, procurou tratamento imediatamente, mas inicialmente lhe 
foi dito que era um problema hormonal, sem motivos para preo- 

~ ~ cupaçoes. Paciente nao confiante, algum tempo-depois, procurou 
outros médicos, quando foi retirado parte do nódulo. Mais tar- 
de procurou novamente outro médico e só desta vez foi realiza- 
da biópsia e constatada a neoplasia. Desta forma, teve que se 

submeter a mastectomia e veio fazê-la em Florianópolis. Após 
fez seis ciclos de quimioterapua e atualmente faz radiotera- 
pia. 

Paciente diz ter sido uma pessoa saudável, sem ter “ tido 
nenhum outro problema de saüde. Nega tabagismo e etilismo. 
Seu marido faz uso de agrotóxico na lavoura e esta entra em 
contato com o veneno pois, o auxilia nos trabalhos¬ Nunca fez 

exames de colpocitologia oncótica.' 

Demonstra bastante confiança em sua cura, ë otimista, pro- 

cura ver somente o lado positivo dos acontecimentos de sua vi- 
da. Tem conhecimento de seu diagnóstico, disse-me~que desde o 

início, sua família tentou enconder-lhe. Sua cunhada que ê 

religiosa, a acompanhava nas consultas e tentava de todas as 

maneiras evitar que lhe fosse revelado o diagnóstico, mas em 
uma consulta insistiu para ver seu laudo patológico e o pro-

. 

fissional mostrou-lhe, explicando-lhe qual sua situaçao, a
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área de comprometimento, quais os efeitos do tratamento e suas 

chances de cura. Segundo a paciente sua cunhada-ficou desespe- 

rada, mas ela ficou satisfeita pois, já sabia que seu problema 
era câncer, queria apenas esclarecimentos para armar-se para 

o combate, "queria saber com quantos soldados teria que en- 

frentar o monstro". 

Angustia-se com a longa permanência fora de casa e preo- 

cupa-se principalmente com sua finica filha e netinho. Sua fi- 

lha esta com infecção pôs-parto. Outros problemas que a inco- 
.- modam sao os conflitos familiares existentes entre seu genro e 

esposo, além do fato de seu marido ser alcoolatra, mas tem fé 

que tudo se resolverá. Quer que o tratamento transcorra sem 

problemas para que possa resolver sua vida. 

Paciente teve apenas uma filha, por problemas hormonais 
não conseguiu ter mais filhos. Demonstra uma super proteção

~ quanto a filha, diz que a mesma nao consegue resolver seus pro- 

blemas sozinha e necessita da presença da mae para toma: 4” as 

decisões importantes de sua vida.
. 

ow Atualmente além das preocupaçoes com os problemas fami- 

liares, preocupa-se também com algumas dores que sente na re- 

gião ilíaca, tem medo que seja. metãstase õssea. 

Paciente transmite ser uma pessoa possuidora de uma fé 

imensa, tem uma visão especial da vida, acredita no poder da 

mente, e que hã um ser superior que nos mostra caminhos ' para 

enriquecer nossos espíritos, é catõlica praticante. E vai pro-
~ curar tirar uma liçao em todo esse sofrimento. '
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Relação de Problemas. 

l. Uso de agrotõxico, sem cuidados adequados; 
›2. Tratamento acarreta em longa permanência fora de casa;

~ 3. Preocupaçoes com a filha e neto; 
4. Filha com infecção pôs-parto; 
5. Conflitos entre o genro e seu marido; 
6. Marido alcoõlatra; 
7. Super-proteçao quanto a filha; 

_ 8. Dores na região ilíaca, tem medo que seja irradiaçoes 

do câncer; 

Intervenções. 

l. Paciente foi orientada quanto aos perigos do uso dos 

agrotõxicos sem os cuidados exigidos, o mal que pode causar a 

saúde. 
'2. Conversamos sobre a importância de realizar o trata- 

mento que suas chances de cura eram muito boas, mas dependia 

dela fazer o tratamento adequado e os controles periódicos. 
Levantamos as possibilidades de manter contatos com a família. 

3. Conversamos sobre suas preocupações com filha e neto. 

Visto que a paciente acredita muito no poder da mente, foi 

orientada quanto a transportar sua presença espiritual para 

junto de sua família. 
4. Foi orientada para que em seus contatos com a família, 

dissesse a filha que procurasse um ginecologista para saber 
nv de suas condiçoes, fazer exames e tratamento. 

5. Conversamos sobre a origem dos conflitos entre seu ma- 

rido e genro, sobre os motivos e razões de cäda um. Refletimos
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sobre algumas soluçoes para os problemas, como a possibilidade 
de deixar o genro decidir como quer fazer para sobreviver, on- 

de quer morar e como quer educar seu filho. 
6. Conversamos sobre os motivos que podem levar seu mari- 

do a beber, e sobre alternativas de tratamento. - 

7. Paciente foi levada a refletir sobre o fato de sõ ter
~ tido uma filha, que sua auto-proteçao pode interferir no rela- 

cionamento dela com o marido, que chega uma hora na vida que 
os filhos necessitam se separar dos pais, para construir sua 

prõpria família. 
8, Quanto as dores foi solicitado raio X e não havia pre- 

sença de nenhuma lesão. Conversamos sobre sua preocupação de
~ que sua dor fosse irradiaçoes do câncer. Disse-lhe que em al- 

guns casos onde o foco inicial nao ë corretamente tratado hã 

esta possibilidade, mas no seu caso os exames comprovaram que 
~ - ~ ~ nao ha irradiaçoes, Levantamos a possibilidade de a dor estar 

relacionada com o fato de ficar muito deitada ou com o tipo de 
colchão, foi estimulada a se exercitar. 

Evolução e Avaliação. - 

Desde o primeiro contato que tive com a paciente, 
senti sua força interior. Contou-me toda trajetõria desde o 

aparecimento do nôdulo, até sua internação neste hospital para 
concluir o tratamento.¿A paciente demonstrava estar muito bem, 
apenas preocupada com os problemas existentes com sua família. 
Mas segundo ela sö se libertaria totalmente das preocupações 
quando chegasse em casa. Sua filha esta fazendo tratamento, o 

netinho esta muito bem, apenas os conflitos entre o marido e o 

genro persistem. Seu marido ultimamente reduziu a bebida, 'isto
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a deixa tnanqüila. 

Procurei esclarecer a paciente que se preocupasse princi- 
palmente com ela, que deixasse sua filha solucionar seus pro- 

blemas e sô interferisse em casos extremos. 

Sua preocupação com as dores na região ilíaca, foram pes-
~ quisadas e descartada a possibilidade de irradiaçao, isso a 

deixou muito tranqüila. 

Paciente me transmitiu ter uma personalidade muito forte, 
ser a dona de todas as situaçoes, e alëm de tudo possui uma

~ força interior que transpoe barreiras. Um fato que marcou du- 

rante nosso relacionamento foi que inicialmente a orientei so- 

bre a possibilidade de ocorrer queimaduras na área de radia- 

ção, coisa comum entre os pacientes submetidos a este trata- 

mento. Ela me disse que isto não ocorreria, e passaram-se 28 
~ ~ aplicaçoes e nao houve vestígios de queimaduras, ficando claro 

0 poder de seu pensamento positivo, alëm de fatores biológicos 

que estão relacionados. ' 

Apesar de sua baixa escolaridade, demonstrava grande sa-
~ bedoria, assimilava muito bem as orientaçoes recebidas, tinha 

interesse em repassar os novos conhecimentos, principalmente, 
no que se referia aos fatores de risco em relação ao câncer, 

assim como a detecção de alguns sinais precoce da doença. 

Ao receber alta, paciente demonstrava estar muito bem, 

dizendo-me que apõs ter recebido notícias médicas sobre suas 

dores na região ilíaca, e a possibilidade de rever sua filha e 

neto sentia-se bastante confortável, e que apesar de estar lon
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ge de casa, o período que esteve internada foi de grandes re-
~ flexoes e que marcou profundamente sua vida. 

Histórico de Enfermagem. 

M.A., 52 anos, casada, do lar, evangélica, grau de ins-
~ truçao primário. Natural de Chapecõ e procedente de Ibirama. 

Paciente encaminhada de Ibirama para realizar tratamento 
de radioterapia. É portadora de neoplasia de colo uterino, hi- 
pertensão e obesidade. Pesa lll Kg. 

Há aproximadamente 2 anos começou com secreção vaginal de 
odor desagradável, não procurou tratamento. Há nove meses co- 

meçou com sangramento vaginal contínuo e cõlicas intensas na
~ regiao do baixo ventre. Continuou sem procurar tratamento. Se- 

gundo a paciente achou que estava relacionado com menopausa, 
onde teria sangramentos intenso, para depois parar. Ao final 
do 2 meses, procurouwo médico, quando vários exames foram rea- 
lizados e diagnosticado a neoplasia do colo uterino. O mesmo 
foi revelado a paciente, sendo dito que era um câncer de fase 
inicial de fácil cura. 

Foi um golpe duro para familiares e paciente, segundo a 

mesma, está sendo muito difícil de aceitar, não acredita em 
sua cura total, pois o profissional que fez o diagnóstico dis- 
se-lhe que teria que fazer cirurgia para, depois a radiotera- 
pia. Algum tempo depois disse que a cirurgia náo seria possí- 
vel devido a obesidade. 

Paciente teve 3 filhos e um aborto espontáneo, fez cure- 

tagem, Apresenta problemas cardíacos, ê hipertensa. A mesma tem
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crises nervosas com contrações musculares e perda momentânea 
da consciência. Não apresenta antecedentes familiares signifi- 
cativos. Mas hã um problema em sua família que hã deixa muito 
triste, sua filha de 19 anos teve perda irreversível de cabe- 
los aos 7 anos. 

Paciente sempre teve vida agitada, seu marido trabalha em 
uma firma onde de temposem tempos ë transferido para outras ci- 
dades, isto fez da paciente uma pessoa insegura, sem amizades. 
Demonstra ter uma visão muito negativa de - seu prognóstico. 

as 4 ~ Acredita que o cancer e um "monstro que come a regiao afeta- 
da". Apresenta um grande complexo por ser gorda, mas nunca 
conseguiu fazer regime, mesmo sob orientaçao mëdica. Sua falta 
de confiança em si mesma torna a paciente agitada e dependente

~ de outras pessoas para tomar as decisoes em sua vida. 

Levantamento de Problemas. 

1. Diagnõstico, golpe duro para familiares e paciente; 
2. Não acredita em sua cura; 
3. Problemas cardíacos e hipertensão; - 

4. Crises nervosas com contrações musculares e perda mo- 

mentanea da consciência; 
5. Preocupações com sua filha de l9 anos, que teve perda 

irreversível de cabelos; » 

6. Visao de câncer`"monstro ue come a re iao afetada"; 
, 9 

7. Complexo por ser gorda; 
8. Não confia em si, depende de outros para tomar deci- 

sões importantes.
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Intervenções. 

l. Conversamos sobre a necessidade de se enfrentar as di- 

ficuldades da vida de maneira positiva, procurando tirar algum 
significado no sofrimento. 

Verifiquei junto ao médico qual o verdadeiro quadro cli- 

nico da paciente para poder confortã-la , devolver-lhe espe- 

ranças de vida e para dar crédito ao tratamento. 
Orientada quanto a importância de exames preventivos.

~ 
2. Conversamos sobre o fato de nao acreditar em sua cura,

~ deixei claro que se ela nao confiasse no tratamento a eficácia 
uv do mesmo nao seria total. Que nossa fé, e a confiança no avan- 

ço da medicina, ajudariam em seu restabelecimento. 
ou 

3. Verifiquei junto ao médico, avaliaçao sobre seu quadro 

cardíaco e hipertensão, Feito controle rigoroso de P.A. de 4

~ em 4 horas e administraçao de medicamentos prescritos. Seu 

problema cardíaco esta compensado. 
4. Conversamos sobre a origem de suas crises nervosas, so- 

bre a necessidade de controlar-se para evitar as crises. Soli- 

citado avaliaçao médica. . 

_ 
5. Conversamos sobre suas preocupaçoes com a filha, sobre 

possíveis tratamentos e sobre a possibilidade de mascarar o 

fato com o uso-de perucas. 
6. Conversamos sobre sua visão de câncer, de como a ima- 
.vv » ~ ginaçao de que tem um monstro cgmendo um de seus õrgaos, é

~ uma sensaçao desagradável, podendo causar-lhe dores insuportá- 

veis. 
7. Seu complexo devido a obesidade, a incomoda pois a im- 

possibilita de realizar varias tarefas e fazer o tratamento
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adequado. Conversamos sobre a possibilidade de iniciar regime, 
porém continuava comendo exageradamente. ' 

8. Conversamos sobre suas qualidades, de como era uma pes- 

soa capaz, e sobre a necessidade de vencer seus medos, de tra- 
..- balhar seus valores espirituais e nao se achar inferior por 

possuir poucos bens materiais. 

Evolução e Avaliação. 

Paciente aparentou desde o início de nosso relacionamento 
ser uma pessoa insegura e agitada, demonstrando pouco confian- 

ça em si. Disse que a origem de suas crises nervosas, sao as 

preocupaçoes com sua filha, que a mesma ê muito revoltada e 

não aceita seu problema, procuraram tratamento e nao adian- \_1. $11\ 

tou. Demonstrou interesse em conseguir uma peruca, pois a que 

a filha usa já esta em péssimas condições e esta tendo difi- 

culdades para conseguir outra. 

Paciente passou praticamente todo o tempo da internação - 

fazendo trabalhos manuais (crochê, tricô), o que segundo ela 

a deixava mais calma. , 

Com o transcorrer do tempo, sua visao de câncer foi mu- 

dando, passou a confiar no tratamento e que possuia uma força 

interior capaz de vencer muitas dificuldades. 

A possibilidade de fazer regime foi descartada, pois per- 

cebemos que comer exageradamente ë para a paciente uma forma 

de relaxamento, de manter-se ocupada e sem enfrentar as adver- 

sidades da vida. 

A paciente apresentou durante a internação algumas inter-
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corrências como: crises nervosas, episõdios de dores na re-
~ giao do baixo ventre, além de sangramento vaginal. Quanto -as 

crises nervosas foi encaminhada a um especialista para tratar 

mento apõs sua alta. As crises de dor e sangramento vaginal 

foram controladas com medicamentos. A paciente recebeu alta 

apõs 20 aplicações de radioterapia, sendo que os controles pe- 

riõdicos irã fazer em Blumenau por ser mais prõximo de sua 

casa. 

No nosso último contato a paciente demonstrava estar tran- 

qüila, contente por retornar para casa, porém algumas dúvidas 

quanto ao seu prognõstico persistiam, principalmente achava 

que a obesidade era o que não deixava que seu tratamento al-
Q cançasse o efeito desejado. Reforcei a importancia de vencer 

seus medos de se valorizar como pessoa, que sõ assim iria con- 

seguir controlar seu peso. Fica impossível saber como a pacien- 

te irá direcionar sua vida, mas com certeza todo este sofri- 

mento a fez refletir sobre sua vida, e a se valorizar como 

pessoa, que deve se impor, expressar seus sentimentos para 

aliviar seus conflitos. _ 

Histôricoide'Enfermagem. 

A.S,, 74 anos, viúva, aposentada, evangélica, instruçao 

primária, Natural de Navegantes e procedente de Camburiú. Com 

diagnóstico de Neoplasia de língua. 

Paciente veio encaminhada de Camburiú para realizar tra- 

tamento com radioterapia. Refere que seu problema na língua 

sur iu como monília, ue em oucos meses formou uma lesao 
. 

,
P 

aberta, que segundo a paciente, incomoda muito para se alimen-
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tar e sente dores insuportáveis. Apresenta problemas cardíacos 
há vãrios anos, está compensada. Fez histerectomia hã aproxi-

› 

madamente 15 anos. 

Atualmente refere dores intensas em hemiface D e região 

cervical._Apresenta dificuldades para alimentar-se, ingerindo 

apenas alimentos líquidos e pastosos, como: neston, mingau, 

nescau, sopa. Refere ainda náuseas , anorexia e queimaduras na 
boca. 

Paciente diz que antes de aparecer este problema na lín- 

gua, tinha bastante apetite, gostava de comida bem temperada. 

Associa a lesão da língua ao fato de ter dentes cariados, pois 

com freqüência, machucava a língua, chegando a cortar. 

Paciente teve l gestaçao, sendo que seu filho morreu com 

3 anos, nao conseguiu engravidar novamente. Segundo a paciente 
- ~ foi Deus que nao permitiu que tivesse mais filhos. Apõs este 

acontecimento, por insistência do marido, adotou 8 crianças, 

das quais faleceram três, Ficou viúva hã 12 anos. Atualmente 

mora com uma de suas filhas, mas segundo ela nao tem um bom 

relacionamento, diz que a filha quer mandar em sua vida. Mas ê 

a única que pode ficar com ela, pois as outras trabalham, e
~ nao pode ficar sozinha. - 

. Vendeu todos os seus bens e distribuiu entre os filhos. 
ú _ 

Hoje segundo a mesma tem apenas algumas roupas e pouco, di- 

nheiro no banco, que ajuda na compra demseus remédios, pois o 

dinherio da aposentadoria ë para comprar seus alimentos. 

A paciente ë uma pessoa de difícil acesso, diz que sua
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doença ê um castigo que não merecia. Demonstra confiança no 

tratamento, mas acredita que sua cura está nas mãos de. Deus. 

Paciente poliqueixosa, insegura, carente, tem dificuldades de
~ relacionamento com demais companheiras de quarto. Nao refere 

desejo de retornar para casa, pois no hospital ë bem cuidada, 
recebe carinho e em sua casa fica todo o dia sozinha com sua 

filha, os netos saem e os outros filhos ficam trabalhando o 

dia todo e não podem visitã-la. 

na Paciente nao tem mais objetivo de vida, para ela a doença 
ê a única maneira de chamar atençao sobre si, de se manter vi- 
va. 

Relaçãolde'Problemas.

~ l. Dores intensas em hemiface D e regiao cervical; 
2. Dificuldades para alimentar-se; 
3. Nãuseas e anorexia; 
4. Queimaduras na boca; 

4» 5. Nao se relaciona bem com a filha; 
. 6. Vendeu todos os seus bens; . 

7. Dificuldades de relacionamento com as companheiras de 

quarto; poliqueixosa, insegura, carente; 
8. Não deseja retornar para casa, apõs tratamento; 
9. Não tem objetivo de vida; 
10. Confia no tratamento, mas acredita que sua cura esta 

nas mãos de Deus. 

Intervenção. 
l. Providenciado para que a medicação, seja ministrada 

rigorosamente.

-ô
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Conversar sobre a intensidade da dor, motivar a paciente 

a usar o poder da mente, de se uxmenuar 'em algo que lhe tra-- 
ga pensamentos bons, imaginar-se em um lugar que dê prazer, 

fazendo assim com que se desligue da presença da dor. 
2. Oferecer alimentos que dispensem a mastigação. 
Providenciar junto a nutricionista que receba dieta espe- 

cial, evitando assim, a debilidade do estado geral. 
3. Ministrar medicação conforme prescrição médica. 
Estimular a paciente a alimentar-se. 
4. Oferecer enxaguatõrio oral. 
Orientar para que ingira alimentos frios. 
5. Conversar sobre como pode melhorar seu relacionamento 

com a afilha. 
Ver a possibilidade de morar com outro de seus filhos. . 

6. Conversar sobre o fato de ter ficado dependente de 

seus'filhos com a venda de seus bens. 
7. Conversar ~sobre como intrigas com as companheiras de 

quarto, dificulta a estadia de todas no hospital, deve-se man- 

ter um clima de amizade, mesmo que algumas atitudes das com- 

panheiras a incomode. Deve procurar melhorar seu relacionamen- 

to com estas. 
8. Conscientizâ-la de que está'no hospital para ser tra- 

tada, que o hospital ê público e outras pessoas necessitam do 

leito para se tratarem. 
Conversar sobre seu relacionamento em casa. 

9. Conversar com a paciente sobre o fato de uma pessoa ser 

idosa e estar doente, nao significa que está morta. Deve-se em 

qualquer situação achar um significado no fato de estar viva.
' \
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10. Conversar sobre a eficãcia do tratamento, mas o su- 

cesso deste depende principalmente de sua força de vontade em 

melhorar, e de sua fë em Deus. 

Evolução e Avaliação. 

No início do tratamento a paciente referia muitas dores, 

nao conseguia alimentar-se. Raramente conversava com as demais 

pacientes. Reclamava de barulhos, não queria que assistissem,
~ televisao, enfim, fez com que as pacientes a deixassem isola- 

da. 

Para conseguir conversar com a paciente e falar sobre 

seus problemas foi uma tarefa difícil. O fato de ser poliquei- 

xosa conduzia a conversa sempre sobre suas dores e dificulda- 

des em alimentar-se. 

Com o transcorrer do tratamento, apresentava uma melhora 

visível da lesão, mas a paciente sempre apresentava uma nova 

queixa. Houve dias em que deixei de vê-la, com a intenção de 

não deixâ-la_dependente de minhas atenções, mas quando me 

aproximava novamente as queixas persistiam. Percebia-se que 

a paciente se apegava em suas dores, que estavam controladas 

por medicamentos, para ter atençao e carinho que_ demonstrava 

nunca ter recebido. 

Com o término do tratamento, houve grandes dificuldades
~ para se conseguir que a paciente entendesse que nao poderia 

permanecer infinitamente no hospital. Não consegui conversar 

com nenhum familiar em toda sua estada no hospital. A paciente 

recebeu apenas uma visita da filha, durante os 48 dias de in-
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ternaçao. Com certeza todos os conflitos da paciente estao no 

seu relacionamento com a familia, a mesma se sente uma intru- 

za na vida do filhos. 

Histórico de Enfermagem. 

E.T., 64 anos, masculino, branco, catõlico, casado, pro- 

cedente de Turvo, cursou primário incompleto, agricultor. 

O paciente, portador de câncer de esôfago, chegou ao hos- 

pital de Caridade encaminhado por médicos de seu município,
~ 

apresentando: pirose, dor gástrica, dificuldade de deglutiçao 

(SIC). 

av Nao tem conhecimento de sua doença, acreditando que seu 

problema começou com um osso de galinha que engoliu, ficando 

preso em sua garganta, apõs comeu uma banana, melhorando. De- 

pois de alguns dias começou a sentir dores e disfagia. Acha 

que isso aconteceu, devido a uma promessa que fez quando sua 

esposa ficou doente (disse que o intestino dela "secou") e te- 

ve que ser hospitalizada, ficando com ele as atribuições fei- 

tas por ela, como: ordenhar a vaca, fazer queijo. Por causa 

da doença da esposa, ele resolveu ir a uma gruta de Nossa Se- 

nhora das Graças, fazer uma promessa, pediu que em troca da
~ recuperaçao da esposa, ele ficasse doente e recebesse todo o 

sofrimento; Desde então, sua esposa melhorou e ele adoeceu; 

acreditando na promessa que fez e achando que sua doença ë 

castigo de Deus e que assim seja feita a "Sua" vontade. 

No começo de nosso relacionamento, se mostrou bastante 

desanimado, se levantando do leito sõ para ir ao banheiro e ã
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radioterapia, referia cefaléia, disfagia, pirose, anorexia, 

tontura. Refere que se acha velho, não inteligente, que está
~ ficando careca,e que nao respeita o corpo porque pega friagem 

e trabalha quando está doente. 

~ 4 ~ 1 
Nega tabagismo e etilismo, nao usa agrotoxicos, nao e 

acostumado a tomar bebidas e nem a comer comidas gordurosas e 

condimentos, Sô procura médico quando está realmente doente. 

Considera câncer uma doença ruim e sô curada quando des- 

coberta a tempo, para fazer o tratamento. Sua irmao faleceu 
Q 4 ~ 4 az 

de cancer no utero, mas afirma que sua doença nao e cancer. 

Refere ter saudades da família, porém, prefere que eles
~ nao o visitem, pois a partida deles, o deixa muito triste e 

deprimido. É bastante religioso, gosta de se comunicar através 

de contos dos sonhos, inclusive sonha muito com Deus e pessoas 

enviadas por "Ele?, confiando que sua cura vem de sua fé. 

Relação dos Problemas. 

l. Doença castigo-de Deus e da Santa; _ 

2. Desanimado; n 

no 3. Visao negativa do câncer; 

4. Triste e deprimida com vinda dos familiares; 

Intervenção de Enfermagem. 

l. Perguntei porque Deus ou a Santa iriam castigã-lo, 

trabalhando seu aspecto religioso. 

2. Conversar e muita atenção, sempre valorizando as coi- 

sas que sabia fazer e que eu não sei fazer muitas delas, enfa-

\¢
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tizando que cada pessoa tem o seu valor. 
3. Explicar que o câncer já deixou de ser uma doença ruim 

que pode ser tratãvel e em alguns casos curãveis. 
4. Conhecer seu relacionamento com os familiares. 

ou ,.,. Evoluçao e Avaliaçao. 

No início do nosso relacionamento, o paciente mostrava-se 

apätico , desanimado e triste. 

Apõs conversar, notei que o paciente apresentava uma cer- 

ta dependência com as pessoas, referindo sempre que nao pode- 

ríamos deixar de visitã-lo, queria atenção sõ para ele. Ex- 

pliquei a ele, que iríamos visitar a todos os pacientes, pois 

todos precisavam de atençao. 

Quanto a sua fé, conversamos que existe em nõs uma força
~ interior e que a devemos buscar sempre e que o coraçao deveria 

estar aberto para o mundo a fim de que o amor seja esta força 

interior, ele mostrou-se bastante interessado e alegre. 

Com o decorrer do relacionamento, o paciente _ mostrou-se
~ mais animado, realizando atividades até entao nunca feitas, 

como: deambular pela unidade, participar das conversas, sorrir, 

ir ao bingo. 

Em relação ao seu estado físico; apresentava palidez cu- 

tânea intensa, disfagia, tonturas e cefaléia, não apresentava 

queimadura, apesar de estar fazendo radioterapia, Devido a 

disfagia, o paciente tinha medo de experimentar alguns alimen- 

tos, alimentando-se durante a internação com ovo mole e vita- 

minas. Incentivei-o para que comesse alimentos pastosos e lí-
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quidos mornos e pausadamente. 

O seu relacionamento com a família é muito íntimo, por 

isso que ele fica triste e deprimido com a visita deles, pois 

a separação por um longo tempo deixa-o com muitas saudades.
~ Perguntei-lhe, se em um momento de relaxamento ele nao conse- 

guiria ir até eles através de pensamento, ele me respondeu que 

era difícil, pois nao conhecia esse tipo de terapia, porém, 

iria tentar. 

No momento da alta, o paciente apresentava-se bem dispos- 

to, com melhora da disfagia, começando a alimentar-se com sopa 

e com brilho nos olhos. Seu filho veio buscã-lo, ficou espan- 

tado com o modo de relacionamento que existia entre nõs e o 

paciente, enfatizou que foi a primeira vez que viu a palavra 

amor ser usada numa relação com paciente, nos agradeceu muito, 

pois ele tinha certeza que nõs ajudamos muito para a melhora 

de seu pai. 

A impressão que ficou foi que houve um crescimento tanto 

do paciente como da acadêmica, pois mostrou que se pode resol- 

Ver uma série de problemas, apenas ouvindo, tocando, *trocando 

carinho.
` 

Histõrico de Enfermagem. 

O.L., 18 anos, sexo masculino, branco, catõlico, soltei- 

ro, procedente de Major Gercino, cursou primário, auxiliar de 

serviços_em madereira. 

O paciente internou no Hospital de Caridade com diagnós- 

tico de linfoepitelioma de cavin, apresentando nódulos infar-
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tados, anorexia, hipertermia, diminuindo alguns sintomas com a 

radioterapia. ' 

Refere tabagismo, uso de bebida alcoõlica `socialmente, 

nega uso de agrotóxicos, comida gordurosa e condimentada. 

Aparenta não ter conhecimentos de sua doença, afirmando 

que essa apareceu de uma inflamação na garganta, originando uma 

íngua. Refere que saiu suado de um baile de moto e com chuva, 

ocasionando o problema. 

Já realizou quimioterapia no Hospital Governador Celso 

Ramos há i 4 meses, porém relatou que retirava-a da veia quan- 
do estava sozinho, esvaziava e recolocava-a, referindo que a 

quimioterapia provocava náuseas, apresentando também episõdios 

de vômitos e queda de cabelos (SIC). 

Através de nossa conversa, observei que o paciente não 

estava satisfeito com o tratamento, esperando sair do hospital 

para ir a um curandeiro, acreditando que irá ficar curado 

(SIC).
.

~ Uma coisa que o deixa bastante chateado, sao os seus ami- 

gos que falam mal dele, rindo de sua situaçao. Aos finais de 

semana, quando consegue licença médica, vai para casa dos pais 

e a noite costuma sair com seu pai, este fica com outras mu- 
no ' ` ~ lheres e o paciente nao conta nada a sua mae, para assim poder 

fazer jogo de chantagem com seu pai, referindovque se w 'sente 

bem agindo dessa maneira. 

Para ele, câncer é uma doença ruim que não tem cura, mes- 

mo atualmente. No seu entendimento, dependendo do tipo de cân-
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cer, transmite entre as pessoas, por isso que ele acredita que 
"' ' " "' u u seu problema nao e cancer, pois nao pegou em ninguém de seu 

contato. _ 

É um paciente revoltado, por estar internado, longe da 

família e doente. 

Relação dos Problemas. 

l. Tabagismo; 
2. Uso de bebida de álcool; 
3. Insatisfeito com o tratamento; 
4. Chateado com os amigos; 

as 5. Cancer, doença ruim, sem cura e transmissível; 
6. Revoltado com o tratamento.

~ Intervençao de Enfermagem. 

1, Explicar o mal que o fumo pode trazer a saúde, incenti- 

var a diminuir o número de cigarros. 
2. Compartilhar o conhecimento sobre o álcool e o mal so- 

bre a saúde. - 

..~ 3. Explicar a açao e efeitos colaterais do tratamento, 
tentando amenizar sua revolta. 

4. Fazer com que ele se conheça e aceite seu estado, para 

poder explicar aos seus amigos seu problema e sua atual situa- 

ção. ` ' 

5. Conversar com ele sobre câncer, observando o que ,ele 

deäáa saber. 
4-» 

6. Explicar o motivo de sua internaçao, mostrando oportu- 

nidades para que ele possa tirar proveito de sua situação.
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Evolução e Avaliação. 

Quando iniciei o relacionamento com o paciente, este mos-
» ~ ~ trava-se bastante revoltado com toda sua situaçao, nao acei- 

tando seu estado físico. 

Com o decorrer do tratamento (radioterapia) o paciente 
apresentou queimaduras na região cervical, dores de garganta 

~ ~ e epilaçao. No-começo nao aceitava, porêm no final estava mais 
consciente de sua situação, aceitando melhor, pois via nos com- 

~ 4 _, panheiros de quarto que ele nao era o unico nessa situaçao, 
existindo até casos piores. 

É um aciente ue osta de "`o ar" com as essoas, umP 
exemplo disso ë o que ele faz com que seu pai, referido * no 
histórico anterior. Pelo ue deu ara conhecer ë dessa manei-I 

ra que o paciente pode conseguir alguma coisa do seu pai. 

Com o decorrer do relacionamento, o paciente referiu que 
com nossas conversas ele aprendeu a se conhecer e acreditar 
que dentro dele existe uma força muito grande, capaz de vencer 

À
. 

alguns obstáculos que antes ele achava impossível. 

Foi um paciente muito difícil de se relacionar, se man- 

tendo a maioria do tempo longe de nós, acadêmicas, demonstran- 
do sua antipatia. 

Histórico de Enfermagem. 

I.S., 46 anos, sexo masculino, branco, católico, viúvo, 

procedente de Florianópolis, primário completo, atualmente es- 

tã encostado, antes trabalhava como radialista.
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O paciente internou com diagnóstico de câncer epidermõide 
de amígdala, apresentando disfagia, dor de garganta (SIC), 

persistindo algum tempo durante o tratamento. 

Com o nosso contato, observei que o paciente tem conheci- 

mento de sua doença, porém náo verbaliza, pois para ele câncer 
náo tem cura e confia que vai ficar curado. 

Possui o membro inferior direito amputado até a altura do 

joelho, refere que isso aconteceu devido a um bicho de pë in- 

fectado, ocasionando grangrena. É portador de Diabetes Melli- 

tus, que sô descobriu quando estava internado atualmente, no 

início apresentava glicosürias elevadas. 

E fumante, fez uso de bebida alcoólica por muito tempo, 

apresentando outros fatores que possam ter contribuído para o 

aparecimento de sua doença. 

É um paciente que tem preferencia por ficar sozinho, em 

silêncio, lendo a biblia. Afirma que ë uma pessoa que pensa 

muito sobre sua vida e acontecimentos passados. No passado 

bebia em companhia dos amigos, achando que foi um dos períodos 

mais terríveis de sua vida, pois não ligava para si mesmo e 

para a família. Referiu que já fez muita coisa errada na sua 

vida, mas que isso já faz parte do passado. Nega sentir-se 

culpado pelas coisas que já ocorreram, mas afirmou que dentro 

de si há muita angãstia guardada. Mas, ao ser questionado so- 

bre essa angústia, disse que náo estava preparado para verba- 

lizá-la. Foi estimulado a viver intensamento o presente, já 

que tudo que estava guardado, eram coisas do passado.
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É um paciente fechado, evitando deixar se conhecer, per- 

manecendo a maior parte do tempo sozinho e quieto. 

Relação dos Problemas. 

l. M.I.D. amputado até a altura do joelho, dificultando 
sua locomoção; 

2. Diabetes Mellitus, glicosürias elevadas; 

3. Fumante; 
4. Fez uso de bebidas alcoõlicas. 

Intervençao de Enfermagem. 

l. Observar o quanto sua imagem ficou abalada, perguntar 
se ele mesmo aceita essa imagem. 

2. Explicar o que ë Diabetes Mellitus, seus efeitos, seus 

controles, dieta. 

3. Saber o que conhece sobre o risco de ser fumante, com- 

partilhar com ele esse conhecimento. 
4. Explicar sobre os efeitos do ãlcool sobre a saúde. 

~ ~ Evoluçao e Avaliaçao. . 

Enquanto conversavamos, observei que o paciente era um 

pouco revoltado devido ao seu problema no M.I.D., mas apös o 

nosso contato, o paciente começou a se aceitar, = agradecendo 
por ter ainda membros superiores para locomover-se com cadei- 

ras de rodas, por ser esse o instrumento que ele melhor adap- 

tou-se para se locomover tanto no hospital como em casa. Pro- 

cureipaämr para o paciente que ele ainda continuava íntegro, 

que seu todo continuava vivo e que sua essência, talvez, tenha 

até engrandecido._Ele parece que gostou da observação, A me
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agradecendo por nao vê-lo como alguém aleijado, mas alguém 
que luta para viver num todo dentro de si mesmo. 

Em relação a Diabetes Mellitus, o paciente não tinha co- 

nhecimento sobre esta, referindo que o pessoal lhe passou a 

notícia, sem muitos esclarecimentos. Mostrou-se interessado 
em conhecer a doença e seus cuidados, chegando a relacionar o 

seu problema do M.I.D. com a Diabetes. Disse-lhe que não pode- 
ria afirmar, pois não sabia e nem ele, a quanto tempo possuía 
a doença. 

Apesar de estar fazendo radioterapia por um longo tempo, 

apresentava queimaduras de pouca intensidade e referiu apenas 
um dia disfagia, passando o restante do tratamento bem.

~ Sobre suas angüstias, nao quiz conversar, preferindo fi- 

car com elas guardadas. Insisti novamente, mas mesmo assim 
preferiu não falar no assunto. Eu respeitei. 

Até o momento da alta, observei que o paciente começou a 

se socializar mais, conversando e brincando com os demais pa- 
V

. 

cientes. Ele chegou até mim e disse: "me ensinaste a conhecer 
u n ' "' os outros , respondi: eu so nao, tu é que descobriste que és 

capaz para isso", ele sorriu e disse: "é mesmo, eu não sabia". 

Histõrico*de'Enfermagem. 

P.A.À.I., 48 anos, sexo masculino, branco, catõlico, ca-
~ sado, procedente de Sao Joaquim, sem escolaridade, lavrador. 

O paciente veio encaminhado pelo médico de seu município, 
com diagnóstico de câncer de pulmão.

H



103 

Trabalha como lavrador e segundo ele faz uso de agrotóxi- 
`_ 

`
_ 

cos, que refere ser um veneno para as plantas e ãs vezes para 
a pessoa que planta, que ele mesmo diz: "uma vez a gente cui- 

da, outras vezes não cuida para fazer a aplicação dos vene- 
nos". Toda sua família, esposa e filhos, trabalham na lavoura, 
nessa mesma situação. Nega tabagismo e etilismo. 

Nao tem conhecimento de sua doença, referindo que o médi- 
co disse-lhe que seu problema ë uma "cárie no osso", tendo 
a visão de que como”cãrie nos dentes", "o bichinho vai corroen- 

Iv 
"' do todo o osso . Mas com a aplicaçao, vai matar esse bichinho 

e melhorar os sintomas como: dor no hemitõrax esquerdo e em 
região supra escapular, dor na inspuração, desaparecendo com 
as aplicaçoes. 

Possui problemas na tireõide, sendo operado uma vez em 
seu municipio. Referiu que teve derrame pleural de causa des- 

conhecida e segundo o paciente drenou 5 litros de sangue, o 

deixando muito debilitado, melhorando com repouso. 

Citou que gostaria que seu problema de tireóide fosse can- 
|._|. SIH cer, pois assim saberia a sua doença e possíveis tratamen- 

tos, mesmo achando câncer uma doença sem cura. O problema no 

Osso, ele jamais queria que fosse câncer, pois ali sim ë im- 

possivel a cura ,pois logo iria passar para o pulmão e compro- 
meteria todo o organismo. 

É uma pessoa bastante extrovertida, fala muito, porêm sô 

assuntos superficiais. Apega-se muito a uma pessoa, querendo 
sempre atenção.
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Relação de Problemas. 

1. Uso de agrotõxicos sem os devidos cuidados; 
2. Visao negativa do câncer; 
3. Apega-se muito as pessoas; 

.. 

Intervengao de Enfermagem. 

l. Explicar os problemas que os agrotõxicos podem causar 
no organismo. Perguntar hâ quanto tempo faz uso de agrotóxi- 
cos. 

2. Trabalhar com ele o quanto sabe e o que deseja saber 
._ sobre o cancer. 

3. Tentar conhecer seu relacionamento com as pessoas com 
quem o paciente convive, com seus familiares. 

~ ~ Evolugao e Avaliacao. 

Desde o início do nosso relacionamento, o paciente mos- 
trava-se bastante aberto para conversas. 

_ 

O paciente apesar de estar fazendo radioterapia, não 
apresentou queimaduras ou outro efeito colateral desse trata-

~ mento. A única coisa que ele referia ë que nao adaptou seu pa- 
ladar com a comida do hospital, estando com saudades da comida 
feita em sua casa. 

Demonstrou que conhecia alguns efeitos colaterais do agro- 
tõxico, porém mesmo assim não cuidava, pois na hora da aplica-
~ çao, havia outras coisas com que se preocupar, como: tempo 

disponível para o plantio, quantidade a-ser aplicada. Compar- 

tilhei com os seus conhecimentos e enfatizei que precisava ter 
mais cuidado no preparo e aplicaçao dos agrotõxicos e que era
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bom que seus familiares fossem ao médico para fazer alguns 
exames, podendo com isso detectar qualquer problema no começo 
e tratã-lo. Demonstrou interesse com o que falei e disse que 
assim que chegar ao seu município, vai encaminhar seus fami-

1 

liares e atë os vizinhos para realizar exames~ preventivos, 
achando que ê importante detectar o problema no começo. 

~ Q Nao se interessou em saber alguma coisa sobre cancer, 
preferindo ficar com aquilo que sabia apenas. 

Nos últimos dias em que o paciente permaneceu internado, 
sua esposa vinha visitã-lo todos os dias, através desses con- 
tatos observei que o relacionamento entre eles ê individual, 
cada um para si. Referiu que fomos nõs, umas das ünicas pes- 
soas que nos preocupamos com ele, que lhe demos carinho e 

atenção. Respondi-lhe que não devíamos esperar sõ que os ou-
~ tros nos dêem carinho e atençao, mas ê a gente que deve ftomar 

a atitude de dar carinho e atençao, mesmo que nos custe, para 
assim mostrar que estamos abertos aos outros. 

Histõrico de Enfermagem. . 

O.Z., 58 anos, sexo masculino, branco, catõlico, casado, 
procedente de Lages, sem escolaridade, aposentado. 

O paciente ë portador de câncer de laringe, hã aproxima- 
damente 2 anos. L

' 

Conta que seu problema começou com um resfriado que lhe 
acometeu a garganta, o deixando rouco e com falta de ar. Refe- 
re que procurou vários médicos e todos trataram-no como pos- 
suindo um resfriado e início de bronquite ou pneumonia, que



106 

conta ser tratado, com bastante espanto, com antibiótico. Um 
dia resolveu ir a um médico em Caxias do Sul, aonde o seu pro- 
blema foi descoberto, sendo encaminhado a um hospital em Porto 
Alegre, mas como lã o tratamento era muito caro, foi entao 
encaminhado para Florianõpolis`a radioterapia. Porém, antes 
de iniciâ-lo os médico proporam-lhe que ele poderia fazer uma 
cirurgia, no entanto ele teria 98% de chances para ficar afô- 

nico ou 2% para ficar curado. Acredita que seu problema con- 

tinua ainda sendo um resfriado mal curado, que afetou sua voz, 
lhe causou disfagia e dores de garganta. 

Perguntei se alguém em sua família teve alguma doença 
grave, ele respondeu que seu pai faleceu de velhice e sua mae 
devido a uma ferida no esôfago, provocada por uma espinha de 

peixe, afirmando que nao era câncer, apesar de acreditar que 
hoje em dia já tem tratamento, porém cura é difícil. 

O paciente é uma pessoa que já viajou o Brasil inteiro, 
como caminhoneiro, aprendeu a ler e escrever com a vida, é 

bastante extrovertido e luta por aquilo que quer, procurando 
ter um porquê em tudo.

. 

Relagão de Problemas. 

l. Desconhecimento da doença; 
2. Visão negativa do câncer, 

Intervenção de Enfermagem. 

1. Compartilhar o seu conhecimento da doença. 
2. Conhecer o que sabe e o que deseja saber sobre câncer, 

seus tratamentos, sua cura.
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Evolução e Avaliação. 

No inicio do nosso relacionamento, pude observar que ~ o
~ paciente é bastante interessado em relaçao ao seu tratamento, 

procurando sempre esclarecer suas dúvidas com o seu médico, 
porém apesar de ter todo esse interesse o paciente demonstra 
medo em verbalizar a sua verdadeira doença, pois acredita que

~ câncer nao tem cura,e ele acha que irã ficar curado. 

Demonstrou interesse em conhecer sobre câncer, e seus 
tratamento, mas preferiu não entrar em maiores detalhes e em 
relaçao a cura, ele continuou nao acreditando nela plenamente. 

No momento de alta, o paciente encontravavse bastante con- 
tente com o resultado do tratamento, que para ele foi além do 
esperado, desaparecendo todos os sintomas e não causando-lhe 
queimaduras.

J 
Foi um relacionamento bom, pois o paciente colaborou para 

isso, crescendo assim o paciente e a académica. H 

Histõrico^de'Enfermagem. 

M.Z.P., 52 anos, sexo feminino, branca, casada, católica, 
do lar, natural de Lages, procedente de Apiuna. Diagnõstico 
neoplasia de colo de útero. 

Hã 2 meses paciente iniciou com sangramento vaginal quase 
~ .. 5

' diariamente, mas nao procurou assistencia médica, achando ique 

estava na menopausa e que isso era normal nesta fase. Hã mais 
ou menos um mês teve uma hemorragia forte sendo conduzida ao 
Hospital de Ibirama onde ficou internada por alguns dias sendo
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feito biõpsia. Apõs o resultado do exame foi encaminhada a es- 
te.hospital para tratamento radioterápico. Antes de iniciar o 

tratamento sentia freqüentemente dor na região lombar e MMII.
~ Sente dor na regiao abdominal em média quantidade e apresenta 

episodios de secreçao vaginal serosangüinoleta. Relata que te- 
ve 8 filhos sendo os partos a domicílio, estando vivos 6. Foi- 

lhe dito pelo médico que tinha feridas no útero e que precisa- 
va fazer aplicações. Não verbalizando a palavra câncer. Nunca 
fez preventivo de câncer de colo de útero, referindo que no 

lugar em que mora este náo ë feito, e que nao sabia da impor- 

tância deste. Nega tabagismo, etilismo e uso de agrotõxicos. 
Encontra-se bastante preocupada com a família, pois o filho de 
18 anos está com hepatite e o de 16 anos quebrou uma perna ao 
cair de um cavalo. Refere que o marido ë muito nervoso e está 
querendo vender as terras e ir para a cidade. Mas a paciente 

4» ~ ë contra pois acha que nao irao se acostumar,*ãlëm do custo de 
vida ser mais alto na cidade. Está confiante no tratamento sa- 
bendo que esta ë a única forma de superar o seu problema,

~ porque segundo ela, nao adianta ficar em casa, sem poder tra- 

balhar. Náo lembra se alguém em sua família teve algum proble- 
ma semelhante ao seu. Há 2 anos faleceu sua mãe, que havia ti- 

do um AVC (Acidente Vascular Cerebral), alguns meses rzantes, 

tornando-se totalmente dependente, ficando aos cuidados da
~ família da paciente. Sente muito porque a mae faleceu sozinha 

no hospital, sem ninguém da família perto. Seu pai também en- 

contra-se doente com problemas intestinais, mas para a pacien- 
te o maior problema ë seu pai não ter um-lugar fixo para fi- 

car, vagando da casa de um para outro filho.
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Relação de Problemas.

~ 
l. Dor na regiao abdominal; 
2. Secreção vaginal sero-sangüinolenta; 
3. Desconhecimento do exame preventivo de câncer de colo 

de ütero;. 
4. Preocupação com familiares. 

Intervenção de Enfermagem. 

l. Medicar com analgésico conforme prescriçao, verifican-
~ do origem, intensidade e duraçao da dor, bem como os fatores 

de alívio. ` 

2. Efetuar lavagens vaginais, quando prescritas. 
3. Esclarecer a importância e necessidade dos exames pre- 

ventivos na vida da mulher. 
4. Apoio psicológico; ouvir. 

Evolução e Avaliação. 

Durante a maior parte do tempo de internação a paciente 
apresentava secreção vaginal, o que a deixava bastante ansio- 

sa, com o decorrer do tratamento foi diminuindo até desapare- 
cer completamente; A dor também regrediu, reaparecendo ocasio- 
nalmente. Em conseqüência da radioterapia apresentou queimadu-

~ ra na regiao abdominal na qual era passada uma pomada prescri- 
ta pelo médico. ' 

A paciente mostrou-se interessada em saber sobre o fun- 

cionamento do organismo pois tinha idéias vagas a respeito do 

mesmo. Nunca fez exame preventivo de câncer de colo de útero e 

acha que não é realizado em seu município, mas ao saber da
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necessidade deste, achou importante conversar com suas filhas 
quando voltasse para casa. ' 

Durante o tempo de internação a paciente mantinha-se pra-
~ ticamente isolada das demais, nao se entrosando nas conversas, 

provavelmente em conseqüência de sua timidez. 

Apõs obter alta por alguns dias voltou ao hospital para 
realizar braquiterapia (radiomoldagem), encontrando-se tran- 
qüila porque o tratamento está chegando ao fim. Refere que os 
3 dias em que esteve na radiomoldagem foram muito "sofridos", 
pela posição na qual teve que permanecer e também pela alimen- 
taçao que recebia. Mostra-se contente por ter tido oportunida- 
de de cuidar de si mesma e por receber mais carinho e apoio da 
família neste período de doença. 

Considero que o relacionamento com a paciente foi muito 
importante pois dessa forma sentiu-se mais a vontade para ex- 
pressar seus problemas e dúvidas, que mesmo com os incentivos 
não revelava ao mëdico.

0 

Histõrico>de'Enfermagem. 

A.F.P., 41 anos, sexo feminino, branca, casada, catõlica 
do lar. Natural de Ouro e procedente de Jaborá. Diagnóstico: 
neoplasia de mama com metãstase em coluna.

› 

Segundo a paciente o problema na coluna iniciou quando es-
~ 

ta tinha 7 anos de idade devido a uma queda, se agravando aos 
18 anos. Procurou assistência médica hã mais ou menos 5 meses, 
devido a dor na coluna, desde entao passou a maior parte do 
tempo acamada. Esteve internada em Jaborá e Joaçaba, culpando
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o médico de sua cidade de tê-la intoxicado com excesso de me- 
dicamentos. Pediu para ser encaminhada a este hospital, pois 
sentia que não estava havendo progresso no tratamento. Hã um 
mês fez a retirada de um nõdulo na mama E, segundo ela, foi 
dito-lhe que nao era maligno e acredita que nao mentiriam para 
ela. Acha que o nõdulo ë conseqüência de um traumatismo a mais 
ou menos 9 anos. Nega tabagismo, etilismo e uso de agrotóxi- 
cos, porëm o marido faz uso desse último na lavoura. Seu maior 
desejo ê ficar curada para voltar junto a sua família. ^ Tem 
duas filhas uma com 16 anos e outra com ll anos, estando preo- 
cupada com a última, pois esta encontrava-se doente, aos cui- 
dados da sua cunhada. Antes de sua vinda para cã. Nunca fez 
exames preventivo de câncer de colo de útero, achando que em 

~ ~ sua cidade este nao ë feito. Nao lembra se alguém em sua famí- 
lia teve alguma doença grave. 

Mantém-se a maior parte isolada das demais pacientes, nao 
se entrosando nas conversas. 

Relação de Problemas.
. 

l. Dor na coluna; 
2. Preocupação com familiares; 
3. Desconhecimento da necessidade e existência de exame 

preventivo.
~

~ Intervençao'de'Enfermagem. 

1. Medicar conforme prescriçao; investigar intensidade, 
duração e fatores de alívio da dor, bem como a resposta do pa- 
ciente a dor.
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~ ~ 
2. Ouvir, estabelecendo uma relaçao de compreensao e 

apoio. 
3. Explicar a necessidade e a importância da realização 

do exame preventivo. 

Evolução e Avaliaçáo. 

Nos primeiros contatos mantidos com o paciente, ela mos- 

trava-se bastante reticente e descrente quanto ao tratamento 
que estava fazendo, procurando sempre certificar-se de que os 

medicamentos ministrados realmente eram destinados ao seu pro- 

blema, sendo isso um ponto importante porque, se esta - sentia 

que algo estava prejudicando-lhe ou causando um efeito inespe- 
rado imediatamente conversava com o médico para ver as possi- 

bilidades de mudar.

~ Mantinha-se isolada e retraída nao entrosando-se nas con- 

versas, mas no decorrer do estágio, aos poucos foi adquirindo 

confiança começando a participar das conversas. 

Houve uma boa melhora da dor na coluna, mas durante a in-
.~ ternaçao começou a apresentar fortes dores no quadril D, sendo 

na oportunidade submetida a uma radiografia, que segundo a pa- 
~ ~ 4 ~ ciente, nao apresentou alteraçoes, pois o medico nao indicou 

nenhum tratamento. Mas apresenta-se bastante preocupada com a 

dor, já que receberá alta devido ao término do tratamento na 

coluna. f 

Em conseqüência da radioterapia e da quimioterapia apre- 

sentou vários episódios de náuseas, vômito e diarréia que a 

deixavam bastante prostrada tanto física como psicologicamente I
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pois sabia que com isso ficaria mais fraca, podendo aumentar o
Q período de tratamento, em conseqüencia mais tempo teria que 

ficar longe da família. Outro efeito colateral do tratamento 

quimioterâpico foi a alopêcia, que a deixava bastante ansiosa 

e preocupada com sua aparência, ao ser informada que este pro- 

blema era reversível sentiu-se mais tranqüila, porém não sa- 

tisfeita. 

Ao receber a visita do marido a paciente obteve informa- 
_. ~ çoes de suas filhas e da situaçao em casa, parecendo com isso 

adquirir vida nova, pois a partir desse momento a paciente co- 

meçou a conversar mais, demonstrando mais ânimo em relaçao ao 

tratamento, talvez por ter sentido que ainda tem objetivos na 

vida pelos quais vale a pena lutar. 

A paciente não tinha conhecimento do diagnóstico, mas de- 
monstravasämpeüzs, porém não as verbalizava, parecendo assim 
ser mais fácil enfrentar a doença. 

Histõrico de Enfermagem. 

J.G., 46 anos, sexo feminino, branca, catõlica, do lar, 

natural e procedente de Joinville. Diagnóstico: câncer de co- 

lo de utero com metãstase na coluna. 

Paciente relata que o seu problema começou há 6 anos quan-
~ do sentia muita dor e apresentava sangramento nas relaçoes se- 

xuais. Foi ao médico quando entao foram feitos exames e indi- 

cado tratamento com pomada e cauterização, mas por medo e por 

achar que já estava curada, somente fez o tratamento com poma- 

da. Com o passar do tempo também surgiu uma dor forte na colu-
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na comprometendo o M.I.D. Foi ao médico por insistência de sua
~ madrasta, fazendo questao de saber o resultado dos exames pois 

LJ. DH sentia estar preparada para saber o diagnóstico pelowque
~ tinha passado atë entao. Refere que seu relacionamento com o 

marido não era muito bom pois este era alcoolista. Isto a in- 

comodava muito, pois não havia diálogo, carinho e união na fa-
~ mília, apesar de nao passarem necessidades financeiras por cau- 

sa disso. Para ela o pior era que o marido a procurava para 
manter relações sexuais quando alcoolizado, não respeitando 
nem mesmo quando esta se encontrava doente. Espera que com o 

que ela está passando o marido deixe de beber. Tem muita fé 

em Deus de que com o tratamento consiga aliviar a dor. Acha 
muito difícil conseguir a cura por saber que esperou muito tem- 
po para procurar tratamento. Tem medo de fazer radiomoldagem 
porque devido a dor não consegue ficar em decübito dorsal. Te- 

¢-.z ve 8 filhos, nega tabagismo e etilismo, nao lembra se em sua 

família alguém teve alguma doença grave. Sempre trabalhou em 
casa, hã mais ou menos 6 meses nao consegue mais realizar seus 
afazeres habituais, o que a deixa ansiosa por ter que depender

0 

dos outros. 

Sente dor forte na coluna, em forma de fisgadas, irra- 
diando para o M.I.D. 

Relagão de Problemas. 

1. Dor na coluna e M.I.D.; 
2. Problemas com marido; 
~3. Incapacidade para realizar seus afazeres, 9eränÕ0 

ansiedade.
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Intervenção de Enfermagem. 

l. Medicar conforme prescrição; verificar intensidade, du- 

ração e fatores de alívio; promover conforto ã paciente atra- 
vês do alívio da dor, acomodaçao adequada no leito e também 
através de apoio psicológico. 

2. Desenvolver uma relaçao de apoio com a paciente; ou- 

vir. 

3. Encorajar a paciente a falar sobre os seus sentimentos 
e a situaçao que esta vivenciando. 

Evolução e Avaliação. 

Com a assistência prestada nota-se que a paciente ê uma 
pessoa decidida, mas muito ansiosa com a evolução da doença 
que está limitando cada vez mais sua vida. Não gosta de depen- 
der de ninguém, pois foi sempre ela quem tomou frente as tare- 
fas em sua casa.' 

A dor na coluna apresentava momentos de alívio quando a
~ paciente mantinha-se aquecida, aumentando com a deambulaçao, 

dessa forma permanecia a maior parte do tempo no leito. 

Durante o tratamento a paciente apresentou episódios de 

diarréia provavelmente em conseqüência da radioterapia que 
atingia a maior parte do trato digestivo. 

A paciente sempre via o tratamento como uma forma de alí- 
vio da dor. "Espero melhorar, apenas melhorar, para poder an- 

dar de novo, não sentir mais estas dores na coluna, que já 

melhoraram um pouco. Tenho muita fê em Deus, para conseguir um 
alívio. Eu sei o que me espera, ninguém ê daqui. Já estou pre-
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parando minha família, qualquer hora eu fico. Sô tenho
~ cumprir minha missao ainda. Eu fui muito pecadora. Tenho 

fazer minha caridade ainda, ajudar os outros". Devido a 

ansiedade sobre o assunto foi questionada se sua missão 

que 
que 
Sua 

não 
poderia ser cumprida com as pessoas que a rodeiam, dando apoio, 
conversando, esta concordou sentindo-se mais tranqüila. Também

~ apegava-se muito a religiao, lendo a bíblia, como uma forma de 
alívio para a dor e incertezas sobre o futuro. 

Ao terminar a radioterapia, a paciente esteve de alta 
hospitalar por alguns dias, retornando para exames. Como 
poderia ser submetida a radiomoldagem devido ao problema 

nao 
de 

coluna foi-lhe proposto fazer quimioterapia com a confirmaçao 
de que mesmo com este tratamento nunca obteria eliminaçao com- 
pleta da dor. Esta viu-se desesperada parecendo entender quan- 
to grave era o seu problema. Durante a assistência foi-lhe fa- 
lado do seu direito de decisão quanio ao tratamento. Apegando- 
se as conseqüências adversas da quimioterapia, esta resolveu 
nao aceitar o tratamento, voltando a sua cidade para melhor 
pensar sobre a sua vida e o tratamento. - 

Histõrico de Enfermagem. 

G.A.T.M., 60 anos, casada, catõlica, agricultora, branca, 
natural de Farroupilha, R.S. e procedente de Tangará. Diagnós- 
tico câncer de pele no rosto. 

A doença atual começou hã 4 anos com uma pequena lesao 
na ponta do nariz que não cicatrizava e quando a paciente abai 
xava a cabeça, sangrava em grande quantidade. Há 4 meses pro- 

curou um médico quando foi realizada biõpsia. Refere que_ aO
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saber o resultado deste exame ter chorado um mês inteiro por 
não aceitar a doença. Encontra-se ansiosa e com dúvidas em

~ relaçao ao tratamento, ao mesmo tempo diz que tem muita espe- 
rança e fé na cura. Nega tabagismo e etilismo, trabalha o dia

~ inteiro sob o sol forte protegendo-se com chapéu. Nao faz uso 
de agrotóxicos, porém os seus familiares o fazem. Considera-se 
uma mulher doente a vida toda, pois fez 3 cirurgias (ovários, 
trompas e útero), 2 cauterizações e ainda sente muita dor no 

Q. útero (SIC). Seu pai morreu de câncer no fígado e pancreas há 
20 anos, com a idade de 60 anos, sendo que ela ficou muito im- 
pressionada com o sofrimento dele devido a falta de recursos 
na época para tratamento e também porque foi dito-lhe que po- 

deria vir a ter a mesma doença. Quando teve problemas de vesi- 
cula biliar e fígado foi fazer exames em Curitiba para escla- 
recer as dúvidas. Refere que a religiao é muito importante em 
sua vida. "Quando rezo me sinto bem, me dã até um frio, uma 
coisa esquisita, parece que dã sono, fico tão tranqüila. Quan- 
to mais o padre faz sermao sobre Deus, mais eu me sinto bem". 
Segundo ela a família a trata com pena, consideram-na uma 
Vcoitada" por estar sempre doente, apesar do marido às vezes 
brigar com ela para que nao pense tanto na doença. Sente-se 
realizada por seus filhos estarem todos casados. A maior di- 
ficuldade para o tratamento consiste em ficar longe da famí- 
lia, pois nunca afastou-se antes, mesmo quando internada o 

marido ficava com ela, O que mais deseja é voltar para casa 
junto a sua família.

~ Relaçao de Problemas. 

sl. Ansiedade por ter câncer; dúvidas quanto ao tratamen-
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to;
~ 

2. Muito sensível em relaçao a doenças, considerando-se 

uma mulher doente a vida toda; 
3. Afastamento da família. 
4. Dor abdominal (no ütero - SIC). 

Intervenções de Enfermagem. 

l. Tranquilizã-la, explicando sobre a doença e tratamento 

se a paciente assim o desejar. 
2. Questionâ-la sobre o que pensa das doenças, o que pen- 

sa sobre si mesma, a importância das doenças em sua vida, sua 

relação com a família. 
3. Investigar possíveis causas da dor, intensidade, dura- 

~ ~ 
çao e fatores de alívio; administrar medicaçao analgêsica quan- 

do prescrita. 

Evolução e Avaliação. 

Nos primeiros contatos a paciente mostrava-se ansiosa, 

apâtica e com muita saudade da familia. Não sentia-se a vonta-
. 

de para conversar com as demais colegas de quarto. Para, ela 

sua doença, "o meu câncer", não tinha solução, pois achava que 

se tinha no rosto em pouco tempo teria no pâncreas e fígador 

também. Através dos contatos diários começou a apresentar mais 

confiança no tratamento, referindo que o problema no nariz jâ 

não a preocupava mais pois obteve a garantia dos profissionais 

da saúde que iria obter a cura.

~ Em vârias ocasioes referiu-se a si mesma como "uma mulher 

doente a vida toda", parecendo que as doenças eram parte im-
. 

portante da sua vida, talvez usando-as para chamar atençao ou
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como escudo para as adversidades do dia-a-dia, porém percebe- 
se que tem uma vontade muito grande para superar isso. "Eu vou 
tentar, com a ajuda de Deus eu vou conseguir". Também esta 
confiando mais em si mesma, procurando resolver seus proble- 
problemas. Parece ter sido muito este tempo em que esteve afas- 
tada da família, pois teve oportunidade de refletir sobre si 

mesma, conhecer novas idéias, apesar de ainda precisar de mui- 
to apoio e incentivo para ter mais confiança no seu potencial. 

A dor que sente, segundo ela no útero, persiste, no en- 

tanto mais moderada, apesar de não ter sido medicada para este 
problema. A paciente associa essa dor com a última cirurgia 
que realizou no útero. 

Quando questionada sobre conforto esta respondia que sõ 

alcançaria o nível desejado quando voltasse junto a sua famí- 
lia. 

'Histõrico`de'Enfermagem. 

A.G., 55 anos, branco, casado, catõlico, mecânico de ele- 
vador, natural de Florianópolis e procedente de Balneário Cam- 
boriú. Diagnóstico: neoplasia de cabeça de pâncreas, localmen- 
te avançado, com metâstase hepática. 

Segundo o paciente a doença iniciou há uns 5 meses, com 
fortes dores abdominais, emagracimento acentuado de mais ou 
menos 12 Kg e icterícia. Procurou assistência mêdica em Bal- 
neãrio Camboriú, onde foi feito tratamento, mas sem muito su- 

cesso, apõs vãrios exames foi encaminhado a este hospital para 
fazer cirurgia. Refere que era etilista, fumante e que gostava
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de comida gordurosa. Apresenta dor abdominal, ictericia, pru- 

rido, astenia e anorexia. Nao lembra se em sua familia alguém 

teve alguma doença semelhante. Acredita que a sua doença é 

uma inflamação do pâncreas. Espera ficar curado com o trata- 

mento para voltar junto a sua família. E pai de 6 filhos sendo 

uma adotiva. Segundo ele formam uma família unida e que as fi- 

lhas são da religião adventista sendo que ele ãs vezes também 

participava. 

Segundo a esposa, a família sabe do real diagnóstico e 

estão muito preocupados com a cirurgia levando em consideração 
o estado do paciente. Tiveram muita dificuldade em zwconseguir 
arrumar sangue para as transfusões. Refere ainda que o marido 
era muito violento, chegando a agredí-la fisicamente quando

~ alcoolizado e que os filhos nao viam ele como um pai, somente 

alguém que dava-lhes assistência financeira. 

Relação dos Problemas; 

'l. Dor; 

2. Icterícia; - 

3. Prurido; 
4. Anorexia; 
5. Astenia; 

av 6. Transfusao sangüínea. 

Intervenção'de1Enfermagem. 

1. Ministrar medicação prescrita; observar evolução da
~ dor, intensidade, duraçao e resposta do paciente a dor. 

2. Observar e registrar os graus variáveis de icterícia.
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3. Aliviar o prurido com loções hidratantes; manter as
~ unhas curtas para evitar escoriaçoes na pela ao coçar. 

4. Incentivar o paciente a alimentar-se com refeições le- 
vez e em pequenas quantidades, respeitando suas preferências. 

5. Incentivar períodos regulares de repouso. 
6. Observar as técnicas de assepsia na instalaçao das 

transfusões; observar tempo e controle do gotejamento. 

Evolução e Avaliação. 

O paciente teve vários episódios de dor intensa, junta- 
mente com rigidez da parede abdominal que aliviaram em parte 
apõs a cirurgia, bem como a icterícia e o prurido, continuando 
apõs o tratamento cirúrgico com anorexia e astenia.

4 Há controversias a respeito da vida do paciente, entre o 
que ele prõprio afirma e o que seus familiares relatam. Atra- 
vês de contatos com a esposa, percebe-se que estão muito an- 

au siosos e preocupados com a situaçao, tanto que a esposa vinha 
todos os dias de Balneário Camboriú para ficar junto ao mari- 
do. Segundo ela seu marido era uma pessoa de muito. ' difícil 
convivio já que era etilista e quando alcoolizado se tornava 
muito agressivo, tornando assim a vida do casal muito tumul- 
tuada. Para ela o tempo que estiveram casados foi 26 anos de 
sofrimento, que agora está culminando com essa doença que ele 
mesmo produziu, apesar`de desejar que nada de mal acontecesse 
a seu marido. Foi muito importante a interaçao com a esposa do 
paciente pois com o apoio e estímulo que recebeu sentiu-se 
mais aliviada, contamfl>seus problemas que náo compartilhava 
com quase ninguém.
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O paciente parecia não interessar-se muito pelas visitas 
e conversas, centrando-se muito no seu eu; parecendo que todos 
deveriam preocupar-se com a doença dele. 

Apõs o conhecimento da versão dos familiares, no início 
Ó relacionamento com o paciente parecia mais difícil, mas 
percebeu-se que este era somente da parte da acadêmica. Talvez 
pelo choque de valores. Apõs o choque inicial percebeu-se que 
o propõsito nao era fazer julgamentos, dos acontecimentos da 
vida do paciente mas sim ajudã-lo a encontrar um novo sentido 
para a sua vida, se assim o quizesse. Este objetivo porëm en- 
contrava-se prejudicado pela situação = clínica do paciente, 
pois este encontrava-se bastante debilitado pela doença e pela 
cirurgia. Apesar disto, este foi iniciado, devido a alta do 
paciente por decisão médica. Jã que no momento não poderia 
ser submetido a outro tratamento. 

O relacionamento acadêmica-paciente-família, foi uma tro- 
ca de experiência muito rica, apesar de persistir uma certa 
frustração por parte da primeira em não poder fazer mais pelo 
paciente, pelas limitações já citadas anteriormente. 

Histórico de Enfermagem: 

A.P., procedente de Palhoça, casado, branco, 48 anos, ca- 

tõlico. Possui o primário completo, trabalhava como músico e 

alfaiate. Apresenta câncer de ápice de pulmão D. 

Há + 2 anos começou a sentir dores e dificuldades para mo- 

vimentar o MSE, foi tratado como se possuísse um problema na 

coluna. Nos últimos meses as dores ficaram insuportáveis, sen-

O
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do entao, submetido ã uma biõpsia onde constataram a neoplasia 

maligna. Posteriormente no Hospital Governador Celso Ramos foi 

instalado um catêter peridural (prõximo ã 7§ vërtebra cervi- 

cal) para administração de morfina, tendo como conseqüência a 

imobilização completa do MSE* (SIC). 

O paciente conhece o diagnóstico e o tratamento. Queixa- 

se bastante por não poder movimentar o MSE, o qual lhe impede 

de executar suas profissões. Sente-se inutilizado, sozinho, 

deixado para trás, porque nao pode mais tocar num conjunto mu- 

sical, acompanhando seus filhos; para os quais ele ensinou o 

ofício. 

Não sabe como a doença começou e não entende o porquê 
as deste sofrimento. Acha que nao merecia isto. Referiu beber so- 

cialmente e ser fumante inveterado hã muitos anos. Na família 
au teve uma irma com câncer de cõlon, ficando o paciente respon- 

..~ø , ~ . savel por seus cuidados, apos a morte da irma, ele passou a 

pensar muito na doença **(SIF). 

De acordo com a esposa, as decisoes em casa sempre foram 

tomadas por ela. Informou que ë espírita e acredita no sofri- 

mento como um amadurecimento espiritual; desta forma, está con- 
nn formada com a situaçao. A atitude que toma frente ao marido ê 

de pena e desânimo. Refere não ter mais esperanças e sô conse- 

gue vê-lo como alguêm ã`"beira da morte". 

O paciente dorme e se alimenta precariamente, o que lhe 

*SIC - Segundo informações do cliente. 
**SIF - Segundo informações do familiar.
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provocou um emagrecimento acentuado, Queixa-se de-dor intensa 
em hemitõrax e que irradia-se para o MSE. Movimenta-se .pouco 

no leito e não se preocupa com a higiene pessoal. Parece ficar 
"adorando" o braço , com hemiplegia. Refere raiva por não po- 
der movimentar este membro. Não vê perspectivas de melhora, 
acha que tudo depende de Deus. 

A esposapuefereque o paciente fique no hospital, por 
ser onerosa a despesa com medicamentos. O paciente era autonô- 
mo e por isso nao pode se aposentar (SIF). A mulher e os fi- 

lhos trabalham fora, isto faz com que o paciente sinta-se um 
empecilho paraia família por não poder trabalhar (SIF). 

O paciente parece desanimado, sai pouco do leito, passa a 

maior parte do período dormindo e quase nao conversa com . os 
colegas do quarto. Sente-se bem na presença da família (SIC). 

O que mais deseja ê estar em casa, ouvindo seus filhos toca- 
rem. 

Relação de Problemas. 

1. Possui dores em hemitõrax ~ que se irradia para o 

MSE; - 

2. Presença de catëter peridural; 
3. Refere raiva pela hemiplegia em MSE. Sente-se inutili- 

zado e abandonado. Parece desanimado e nao vê perspectivas de 
melhora; 

4. Sente-se um empecilho para a família por não poder tra- 
balhar; - 

5. Insônia; 

6. Anorexia;
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7. Movimenta-se pouco no leito; 
8. Não se preocupa com a higiene pessoal; 
9. Esta em fluidoterapia IV. 

Intervençao de Enfermagem. 

l. Administrar analgésicos C.P.M., observando a resposta 
do paciente ao medicamento. Questionar o tipo re intensidade 
da dor, saber com que alivia e por quanto tempo. Estabelecer 
ambiente confortável para o paciente, conversando com ele para 
distrai-lo, orientar alguma forma de relaxamento; 

2. Observar as condiçoes da pele no local do catëter, man- 
ter o intermediário fixo ao paciente, evitar e orientar para 
não tracionar o catêter; 

ou 3. Perguntar como se sente em relaçao ã hemiplegia, como 
acha que aconteceu? No que isso lhe prejudica? Tem perspecti- 
vas de melhora? Tocar no MSE, observar qualquer movimento que 
possa.surg1r, encora -lo, orientar quanto a uma possível fi- LI. gn 

sioterapia. Perguntar por que sente-se inutilizado, o que ain- 

da pode fazer? Incentivar o paciente a realizar tarefas sim-g
› 

ples. Ouvir, demonstrar calor humano e afeto. Conversar com a 

esposa sobre a morte, verificar o que sabe sobre a doença e 
~ na quais sao as suas perspectivas em relaçao ao marido. Esclare- 

cer e orientar no que ela ainda pode fazer por ele (tocar, bei- 

jar, ajudã-lo na higiene, estar perto, falar e ouvir); 
4. Perguntar o que o paciente acha do tratamento e o que 

deseja na vida. Conversar sobre o "processo vital", doença e 

tratamento, conforme o interesse dele. Falar sobre Deus e ve- 

rificar o que a música significa para ele. 
5. O que lhe provoca insônia? Verificar se toma comprimi-
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dos para dormir; 
6. Verificar os alimentos de sua preferencia, f:perguntar 

se gosta da comida do hospital e se tem disfagia; 
ou 7. Orientar quanto a movimentaçao ativa no leito, mudança 

de decúbito, observar áreas de hiperemia; 
8. Estimular e auxiliar no banho de chuveiro, oferecer 

material para higiene oral, conforme os hábitos do paciente; 
9. Observar o gotejamento, local da punção venosa, per- 

meabilidade no intermediário e dar atenção as queixas do pa- 
ciente. 

Evolução e Avaliação. 

No início do relacionamento o paciente referiu muitos 
conflitos em sua,vida, mas não conseguiu verbalizã-los, com 
exceçao da morte de sua noiva, o que lhe marcou profundamente. 
Na primeira conversa o paciente falouaem câncer, referindo a 

princípio que tinha uma massa ou tumor. Com o passar do tempo 
ele ainda refera dor interna em MSE e queixava-se do atraso da 
medicação, também desenvolveu queimadura no local da irradia- 
çao, onde evitou-se qualquer traumatismo ou usar produtos que 
provocassem maior irritação. Em certo dia o paciente encontra- 
va-se sentado na cama, segurando a mãe esquerda, conseguia mo- 
ver alguns dedos e ficou esperançoso com isso. Perguntei se 
o MSE estava "acordando" e ele respondeu positivamente. Apesar 
disso o sentimento de inutilidade ainda estava presente, se 
acha impossibilitado de fazer alguma coisa. Considera que o 
MSE está morto, referiu ter vontade.de jogar-se pela janela e 

morrer de uma vez, mas ao pensar nisso acaba criticando-se e 

entendendo que não ê certo fazer isso (SIC). Conversamos sobre
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a força da mente em conduzir movimentos e reações no organis- 

mo. Ele olhou-me sério, como se não acreditasse na sua recupe- 

raçao, como se tudo estivesse perdido. Falamos sobre o signi- 

ficado da müsica e o paciente referiu que representa a vida. 

Informou que "existe música dentro dele", assim, foi orientado 

para "usã-la como relaxamento" nas horas de dor. Ao término 

de muitas conversas o paciente referia alívio da sensação do- 

lorosa. Pensei na possibilidade dos filhos virem tocar para 

ele no hospital, ao validar isto com o paciente percebi que 
\ov aumentaria sua frustraçao, apesar dele ter-me dito que ficaria 

orgulhoso. 

Durante alguns dias a esposa prestou-lhe muitos cuidados, 
estava mais participativa, tocou bastante no marido. Demons- 

trou interesse em estar perto dele. O paciente referiu gostar 

de sua presença e melhorou seu cuidado corporal. Muitas vezes 

chegou a ir na "varanda" apanhar sol por alguns minutos. Con- 

tinou passando a maior parte do período sonolento; tomava com- 

primidos para dormir. O catëter peridural foi retirado Í 10 

dias apõs sua internação, já que não estava sendo . utilizado.
~ Apesar de estimulado na alimentaçao, se interessava sõ pela 

sobremesa, enquanto esteve internado permaneceu em fluidotera- 

pia IV. 

Em muitos momentos a expressão no rosto do paciente z'era 

de desespero e dor. Considera perdido seu papel na sociedade 

e na família. Sente-se mutilado, com raiva, tem vontade de 

morrer, mas nunca falou muito sobre este assunto. Sua auto- 

imagem parece estar prejudicada. Apõia suas lembranças nos fi- 

lhos que fazem o que ele lhes ensinou. No final do relaciona-
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mento referiu Vontade de melhorar e acha que ainda pode tocar 
alguns instrumentos musicais. Ao receber alta estava contente 
por voltar parafcasa, a dor aliviou bastante, informou que 
iria se alimentar melhor, já que poderia agora escolher a co- 
mida. A esposa ficou apreensiva com a alta do marido, está se 

... preocupando com os gastos que agora irá ter com a medicaçao. 

Neste relacionamento senti que o estar perto, tocar e ou- 
vir foram muito importantes. A troca de carinho e respeito 
marcaram a relação pessoa-pessoa que teve como alvo fortalecer 
a auto-imagem do paciente e estimular sua força interior no 

sentido de adaptar-se ao seu ambiente. 

Histõrico“de'Enfermagem. 

P.T.I., 46 anos, branco, casado, catõlico, pai de 6 fi- 

lhos. É agricultor e possui curso primário incompleto. 

Esteve 45 dias em casa, depois de ficar internado no H.C. 
por 2 meses. Informou que esta fazendo o tratamento devido a 

uma "mancha" que tem no peito. Com a aplicaçoes (RT) passadas 
a "mancha" diminuiu, mas agora o paciente retornou com "nódu-

A los" no pescoço. Descobriu que tinha "cancer" apõs um acidente 
que teve enquanto colhia milho, onde machucou o peito e resol- 
veu bater um raio X. O médico lhe falou que a mancha que apa- 
recia no raio X era uma¿ferida no pulmão ... um câncer e o seu 
prognóstico era de i 5 anos de vida. Informou que ficou cha- 
teado pela maneira que ficou sabendo do diagnóstico e na hora 
pensou em sua família, se preocupando com o bem estar_ desta, 
pois ainda possui filhos pequenos (SIC).

v
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O paciente falou em câncer em voz alta, como se estivesse 
uu com raiva, logo em seguida disse que nao se importava em mor- 

rer, demonstrando muita "frieza". 

Informou_que jã foi operado 3 vezes: úlcera gástrica, 
hérnia de disco e para fazer biõpsia do pulmão. Queixa-se de 
mal-estar apõs ingerir certos alimentos (dispepsia) e dor no 
hemitõrax E. O fato de estar com câncer aparentemente não o 
perturba; sõ refere muitas saudades da família, principalmente 
dos filhos, os quais adora (SIC). 

Antes de ter qualquer problema de saude, sua vida era di- 
fícil, tinha dificuldades financeiras; morava de favor num po- 
~ ...ú ~ 4 rao o qual nao oferecia condiçoes dignas de moradia. Apos ter 

conseguido construir sua casa é que ficou doente (SIC). 

Acha que o câncer de pulmão surgiu devido ao cigarro e a 

aspiração da poeira advinda do processamento de ceream. Refe- 
riu que hã 4 meses deixou de fumar. Também costumava beber 
cachaça de vez em quando.

Q Acredita no tratamento e confia na sua melhora (SIC). Es- 
pera poder voltar para casa a fim de cuidar de sua família. 
Gosta depmssearpelo hospital e até já saiu deste, para dar 
uma voltas no centro da cidade, em companhia de outro pacien-

~ te, sem permissao. Possui dentes cariados, se queixando âs 
vezes de odontalgia. É comunicativo, independente no auto-cui- 
dado, participa das atividades recreativas (baralho e bingo) e 

possui muitos "amigos". 

Com o passar do tempo ficou muito ansioso. Começou a
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achar que a radioterapia ê "o ültimo cartucho" (SIC), pois 
Sabe que É 'â "única coisa a fazer”, já que não pode ope- 
rar. Acredita no prognóstico que lhe foi dado e prefere viver 
o "tempo que ainda tem" do lado da família. 

Relação de Problemas. 

l. Dispepsia; 
2. Dor em hemitorãx E; 
3. Preocupa-se bastante com a família; 
4. Odontalgia; 

, ¢ ~ Q 5. Acha que o tratamento e sua ultima chance e nao ve 

perspectivas de melhora. Acredita no prognóstico de Í 5 anos 
de vida; 

6. Saída do hospital sem permissão. 

Intervenção de Enfermagem. 

1. Orientar quanto a ingerir alimentosenmmenor quantidade 
e mais vezes por dia. Verificar os alimentos que são mais acei- 
tos pelo paciente. Orientar para que evite comidas muito tem- 

peradas, refrigerantes e qualquer outra que possa lhe causar 
desconforto gástrico. Discutir sobre os malefícios do cigarro, 
partindo do que ele já sabe sobre o assunto. 

2. Administrar analgésicos, verificar a localização exata 
da dor, quando aparece, duração e eficácia da medicação. 

3. Questionarzsua preocupação com a família. Facilitar 
sua comunicação com a mesma (telefone ou carta). Falar sobre 
seus filhos. 

4. Administrar analgésico C.P.M. Qrientar quanto a higie- 
ne bucal. Verificar a possibilidade de consultar-um dentista.
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5. Perguntar porque acha que este tratamento ê sua última 
chance. Explicar sobre a doença e formas de tratamento confor- 
me o interesse do paciente. Estimular o paciente a fazer per-

~ guntas para o médico. Questionar sobre sua visao x da. .vida. 
Orientar para viver a vida a cada momento. Ouvir. Conversar so- 
bre 0 pensamento e sentimento positivo. Conversar com 0 médico 
sobre a evoluçao e dúvidas do paciente. 

6. Esclarecer quanto a necessidade de permissão para sair 
do hospital. Orientar quanto aos horários da medicaçao, radio- 
terapia e visita mëdica. 

Evolução e Avaliação. 

O relacionamento com este paciente foi fácil, logo na 
._ primeira conversa referiu que tinha cancer e contou sobre sua 

vida. Fiquei um pouco "chocada" pela maneira dele verbalizar a 

doença e "encarar a morte". Durante todo o nosso contato o 

paciente mostrou-se "indiferente" a estes assuntos, deixando 
_; muitas vezes transparecer suas preocupaçoes e medos. Ele con- 

sidera a morte 0 fim de tudo, falamos pouco sobre isso. Em to- 
dos os contatos era mais importante falar sobre a vida, nao 
da vida por um determinado tempo, mas da vida em todos os se- 
gundos e a cada piscar de olhos. Muitas vezes ele referiu es- 
tar sua melhora nas maos de Deus, sõ que €SU2eSüMw."fora`dele¶ 
ou seja, estava muito longe e difícil de alcançar. O paciente

â 

no achava que nao podia contribuir com sua força interior para 
se restabelecer. Depois de algum tempo ele referiu que Deus 
estava "dentro de si", mas não sei qual a intensidade deste 
sentimento, ou desta energia interior.
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Quase no final do tratamento o paciente estava desanima- 
~ ~ do, pensava em deixar o hospital, pois nao via alteraçao no 

seu estado e se preocupava por estar eliminando estrias de 

sangue, após episódios de tosse. Acabou criando coragem e con- 
versou com o médico, o qual lhe deixou claro a impossibilidade 
de cirurgia e a necessidade de continuar o tratamento, já que 
'faltavam apenas 7 aplicaçoes. 

A dispepsia aliviou e continuou a dor moderada em hemi- 
tórax que aliviava C.P.M. Conseguiu ir num posto de saüde onde 
foi extraído o dente canino superior D. Antes de receber alta

~ ueixou-se de dor em re iao ilíaca D. (hérnia in uinal). O mê-9 
dico aconselhou-o a ir para o Hospital Universitário fazer a 

cirurgia quando terminasse as aplicações. O paciente não gos- 
~ \ tou desta sugestao e achou melhor ser submetido a hernioplas 

tia em Chapecó, desta forma, deixou claro que preservava sua 

autonomia. 

Em muitas ocasiões conseguiu "matar" as saudades da famí- 
lia por telefone; aliviando suas preocupações. Antes da alta 
encontrava-se triste, mas negou este sentimento, me pareceu 
que estava pensando nas amizades que fez e que iria "deixar? 

O médico indicou-lhe agora a quimioterapia. Vai receber 
alta e depois de i 15 dias retornará para fazer o tratamento.

u 

Histórico de Enfermagem; 

B.S., 63 anos, branco, casado, católico, aposentado. É 

procedente de Nova Orleans, cursou o primário incompleto. Pos- 
sui câncer epidermóide de região cervical D, com comprometi- 
mento de parótida. '
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Trabalhava como agricultor e usava agrotóxicos. Referiu 

que hä vários anos fuma cigarro de palha; nega etilismo. Pos- 

sui grande proeminência cervical D, medindo 1 8 cm de diâme-
~ 

tro, com uma abertura no centro da lesao que drena grande quan- 

tidade de secreção piosangüinolenta amarelo-esverdeada, com 

odor fëtido. As bordas da lesão são irregulares e apresenta 

área de necrose. 

Não sabe o que pode ter originado a doença. Apareceu hã 
~ .v 

Í 8 meses um nõdulo na regiao cervical, "semelhante a uma in 

gua". A princípio o paciente não se importava até que nos ül- 

timos meses houve um crescimento rapidd do tumor. 

Refere sentir raiva ao olhar para o espelho e ver seu 

rosto deformado; a pálpebra inferior do olho D foi tracionada 

para baixo e a boca ficou torta devido a paralisia em hemiface 

D, provocada pela neoplasia maligna. O olho D lacrimeja bas- 

tante quando em claridade. Informou que nao sente dor e nem tem 
~ ~ problemas de audiçao, por isso acha que nao possui uma "doença 

feia". Demonstrou muito medo quando "pensou em câncer". Per- 

guntei o que era doença feia. Respondeu-me que eu sabia o que 

era e que "o nome nao se devia nem falar"; afirmou isso de 

cabeça baixa, olhando de vez em quando para mim. 

Pareceu-me que o paciente desconfia do diagnóstico, mas
~ nega para ele mesmo e para os outros, por nao aceitar. 

O paciente fica a maior parte do tempo no leito, começou 
` ~ 

a apresentar episõdios de desorientaçao e passou a se alimen 

tar muito pouco. Possui marcha arrastada e um pouco desordena- 

da. Comunica-se pouco, "falando bastante enrolado".
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Referiu confiarrno tratamento, mas acha que não pode "vi- 

ver como antes devido a sua imagem. ' 

Levantamento de-Problemas. 

l. Lesão ulcerada em região cervical D, drenando grande 
quantidade de secreção piosangüinolenta amarelo-esverdeada com 
odor fêtido; 

2. Sente raiva de olhar no espelho, rosto deformado (pa- 

ralisia hemifacial D), lacrimejando em olho D, acha que não 
pode mais viver como antes; 

3. Tem medo de falar em câncer; 
4. Apresenta episõdios de desorientação; 
5. Anorexia; 
6. Desequilíbrio motor. 

Intervenção de Enfermagem. 

l. Realizar curativo C.P.M. 2 x/dia ou quando necessário, 
providenciar tiras de pano para o paciente usar como Hcache- 
col" (já possui o hábito), observar a evolução da tumoraçáo, 
contactuar com o médico quando necessário. Informar o pacien- 
te sobre o aspecto da lesao quando solicitar, acentuando os 

aspectos positivos.. .

i 

2. Ouvir, valorizar sua imagem, tocar, olhar nos olhos. 
Deixá-lo "verbalizar sua raiva", transmitir afeto a calor hu- 

mano. 

3. Questionar o que sabe sobre sua doença, falar sobre o 

câncer (fatores de risco, "patogenia" e tratamentos) conforme
~ o interesse do paciente. Questionar seus valores em relaçao ao 

câncer. Discutir seus medos. Respeitar suas decisões.
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4. Observar as atitudes do paciente. Orientã-lo no tempo 
e espaço. Verificar o tipo~de medicaçao que está recebendo e 

efeitos colaterais. Estimulã-lo a conversan com os outros pa- 

cientes. Verificar resultado de exames laboratoriais; 
5. Verificar os alimentos de sua preferência, estimular 

` ~ 4 _.. a alimentaçao. Verificar se esta comendo entre as refeiçees; 
6. Verificar a presença de problemas físicos, verificar a 

"acuidade visual". Cumdar para que nao percorra longas distân- 
cias e desça escadas sozinho: 

Evolução e Avaliação. 

No início do relacionamento o paciente mostrou#se mais
_ comunicativo. Com o decorrer do tempo a infecçao na regiao 

neoplãsica aumentou, levando o paciente a se alimentar cada 
vez menos. Devido ao oddr fêtido que drenava da regiao foi mu- 
dado de quarto, ficando sozinho num apartamento. 

Apresentou astenia generalizada, quase não se alimentava 
por estar sob efeitos de sedativos. Entrou em fluidoterapia 

~ - ~ com punçao de veia periferica e posteriormente com.punçao de 

subclãvia do mesmo lado da região infeccionada. A desorienta- 

ção acentuou-se, havendo a necessidade de restringí-lo ao lei- 
to e administrar4lhe mais sedativos, o que lhe tirou toda a 

autonomia, lhe conferindo uma "vida vegetativa". 
~‹ 

Notei que a partir do momento que o paciente começou a 

sentir dores ê que seu quadro clínico agravou. Seus olhos que 
antes espelhavam a vida e a esperança, estavam revelando a dor, 
o medo e talvez uma auto-imagem comprometida pela deformidade 
facial. Discutimos muito pouco sobre estes assuntos. Falamos
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apenas uma vez sobre câncer e ele fez questão de não prolongar
~ o assunto. Nao foi possível entrar em contato com seus fami- 

liares, pois estes moravam no interior do estado e quase nao 
visitavam o paciente. 

Quando ele já nao podia se comunicar verbalmente, foi no 

toque que fanabcemøs um elo de respeito, confiança e afeto. 

Mesmo quando nao possuia forças para abrir os olhos e enxergar 

o mundo ao seu redor, encontrava energia para apertar a' minha
~ mao e transmitir todo o medo e desespero em que se encontrava. 

No dia 26/10/90 este paciente foi a óbito, após um perío- 
do de grande sofrimento e solidão. Esta situação marcou-me 
profundamente porque apesar de já ter por vãrias vezes revisto 
a\questão da morte, o sentimento que ela traz consigo ainda me 
deixa angustiada e insegura. E, ë esta insegurança que me faz 

questionar e até reformular meus valores como um aprendizado 
constante da vida. 

Histórico de Enfermagem: 

F.J.B.A., 63 anos, casado, branco, católico, .aposentado. 

Procedente de Lauro Müller, estudou atë o 49 ano (19 grau).
A Possui cancer epidermôide de pênis. 

O paciente procurou hã i 4 meses assistência médica por 
apresentar disüria e ofigüria, sendo então, submetido ã 2 ci- 

rurgias (SIC). O médico nao lhe disse o diagnóstico; só infor- 
mou que era uma doença grave. O paciente entende doença grave 
como câncer, mas não tem certeza do diagnóstico. Informou que 

seu pai morreu de câncer na próstata, se emocionou ao falar.
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Acredita no tratamento e não quer detalhes sobre o mesmo. 

Também ë portador do mal de Parkinson, hã 4 anos. Desde 
~ ¢ ~ entao, esta recebendo medicaçao. Atualmente os tremores dimi- 

nuiram, tornando o paciente mais independente. 

Trabalhava numa mina de carvao, hã 17 anos está aposenta- 
do. Era alcoolista, mas hã 3 anos deixou de beber (SIC). 

Sente-se um pouco triste por estar longe da família. Tem 
bom relacionamento com a esposa e com os 8 filhos (4 masculino 
e 4 feminino), dos quais a maioria mora em Lauro Müller (SIC). 

Refere nao poder dormir por causa do barulho dos compa- 
nheiros. Tem medo de sair do leito e perder a visita do médico 
ou a radioterapia. Em casa trabalha numa horta e ê responsável 
pelas despesas familiares. 

Devido ao Parkinsionismo comunica-se com dificuldade, com 
voz baixa e pausada. Movimenta-se com certo impedimento, com 
movimentos lentos (hipocinesia) e transtorno do equilíbrio. 
Apresenta discreto edema em MM e fave, expressão tranqüila e 

"olhos parados" (face de máscara). Pode comer sozinho, tomar 
banho, sõ nao consegue vestir as calças e pede ajuda para o 

atendente. Possui pele clara, avermelhada, i 1,66 m e 90 ' Kg. 

Quase não conversa com os colegas de_quaeto e não participa das 
atividades recreativas.` 

- Relação de Problemas. 

l. Incerteza quanto ao diagnóstico; 
2. Não pode dormir ã noite;
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3. Tem medo de sair do leito; 
4. Hipocinesia, transtonu›do equilíbrio e obesidade; 
5. Edema em MM e face; 
õ. comúnica-se dani dificuldades ‹disfaâi.=.-.›. 

Intervenção de Enfermagem. 

l. Conhecer o que o paciente sabe sobre câncer. Discutir 
sobre a doença (causas, tratamentos etc.). Perguntar para o pa 
ciente quais são suas perspectivas de melhora. Observar quei- 
xas do paciente. Ouvir e incentivã-lo; 

2. Ver a possibilidade de trocar de leito. Estimular o 
paciente a participar das atividades recreativas se for do seu 
interesse. Estimular a deambulação. Aconselhar para não dormir

~ durante o dia a menos que ele nao tenha conseguido dor- 
mir ' O suficiente ä noite. Procurar solucionar 
a fonte provocadora do barulho (ruídos dos pacientes,_ profis- 

_ /_
. sionais etc.); 

3. Aconselhar para ficar atento ao horário de visita mê- 
dica e a sair para passear no hospital de preferência após a 

~
, 

radioterapia, avisando quando sair da unidade; 
4. Verificar o medicamento que está usando para o parkin- 

sionismo, Estimular o auto-cuidado. Orientar para diminuir a 

ingesta alimentar a fim de diminuir o peso. Orientar quanto a 
~ - movimentaçao ativa no leito e exercícios físicos simples.; Va- 

lorizar qualquer melhora. 
5. Questionar quanto a diurese e ingesta hídrica. Verifi- 

car a existência de problemas cardiocirculatõrios. Orientar pa 
ra deitar com os MMII elevados um pouco acima no nível do co- 

~ ~ ' ~ raçao, caso nao haja contra-indicaçao.
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6. Orientar para falar com calma, evitando preocupar-se 
ou em como está falando e se todos o estao atendendo. Estimular o 

paciente a conversar com os colegas. Conversar com o paciente 
junto a um grupo de pessoas. Valorizar suas idéias e -questio- 

nã-lo. Valorizar sua imagem. 

Evolução e Avaliação. 

A partir do início do relacionamento (23/08/90) o pacien- 
te passou a participar mais das conversas com os colegas de 

quarto, sai do leito para apanhar sol e passear pelo hospital. 
Recebia de vez em quando a visita de familiares, com os quais 
não mantive contato. Houve mudança na medicação para o parkin-

~ sionismo resultando de início uma maior lentidao nos movimen- 
tos, com o passar do tempo houve melhora, deixando o paciente 
totalmente independente. Continuou com dificuldade para se ex-

~ pressar, mas isso nao o impediu de participar das conversas. 
Ele prõprio considerava-se obeso e a idéia de fazer um regime 
não lhe pareceu impossível. Passou a dormir melhor durante a 

noite apõs a transferência de um dos pacientes para outro 
quarto, já que o mesmo estava desorientado. 

Q.. "`* Nao houve diminuiçao significativa do edema em MM e face, 
~ ` 

nao sendo encontrado qualquer exame que sugerisse cardiopatia. 

~ as ' No primeiro contato o paciente nao falou em cancer, mas 
depois de alguns dias voltamos a falar sobre a doença onde ele 
verbalizou sua dúvida em.relaçao ao diagnóstico, cultivando a 

esperança de que a sua doença não ê câncer. 

Na alta o paciente encontrava-se confiante, referia sen-
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tir-se melhor e recuperado. Estava contente por poder voltar 
para casa e ficar do lado da esposa, que informou gostar bas- 
tante. ' 

Sentt neste relacionamento que o fato de ouvir e valori- 
zar as idéias do paciente, estimulando-o a colocã-las quando 
conveniente, foi importante para que ele melhorasse sua adap-

~ taçao ao ambiente e ãs pessoas. 

Histórico de Enfermagem. 

J.A.J., 78 anos, solteiro, branco, evangélico, aposenta- 
do. Procedente de Major Gercino, estudou até a 4Ê séria do 19 

` . 

( 7 1 grau. Possui câncer epidermõide de gengiva + fratura patologi- 
ca de ramo mandibular D. ' 

O paciente nao sabe sobre o diagnóstico. Hã + 5 meses co- 
meçou a ter dores em hemiface D e disfagia, procurmJum médico 
e apõs fazer alguns exames foi encaminhado para o H.C. Refere 
se ã doença como "uma coisa que surgiu de repente na língua". 
Depois de quase 20 dias de relacionamento com o paciente ques- 
tionou-me: "o que eu tenho é câncer, não é? Eu estou descon- 
fiado". 

Encontra-se desanimado, astênico e pensa que vai morrer. 
Acha que no momento a morte é.a melhor solução. Considera o 

~ ~ sofrimento atual como algo que nao merecia passar, já que nao 
foi tão pecador (SIC). Acha-se velho, incapacitado e não tem 
mais objetivos na vida (SIC). 

.Queixa-se de anorexia, astenia generalizada e dor em he- 
mitõrax. Confia no tratamento, mas não tem perspectivas para o
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futuro. Trabalhava com um irmão na roça, usava agrotõxicos e 

agora pela idade acha-se inútil. 

Nega tabagismo e etilismo. Usava prõtese dentária em ar- 
cada inferior que traumatizava sua língua. O problema na lín- 
gua apareceu apõs o uso desta (SIC). 

O paciente vem alimentando-se pouco; está em fluidotera- 
pia. Ficou Í 1 semana sem evacuar, sendo submetido ã lavagens 
intestinais. Rëfere não poder dormir ã noite devido a dor. Pas- 
sa a maior parte do período no leito. Possui boa higiene. Apre- 
senta edema em hemiface D e mau hálito. Vai todos os dias para 
radioterapia em cadeira de rodas. Ê pouco comunicativo, nao 
participa das atividades recreativas. Compreende as orienta- 
ções dadas, "se entrega" facilmente a qualquer sinal de dor ou 
desconforto, ficando encolhido no leito e poliqueixoso. 

Levantamento de Problemas.

~ l. Dúvidas em relaçao ã doença; 
2. Desânimo, pensa freqüentemente em morte; 
3; Acha-se velho, incapacitado etc.; 
4. Anorexia, astenia, mau hálito; 
5. Dor em hemiface D; 

6. Constipação.

~ Intervençao de Enfermagem._ 

I.Verificar o que sabe sobre sua doença. Perguntar o que 
acha do câncer. Discutir sobre câncer, perspectivas de cura e 

tratamento, conforme o interesse do paciente. Estimular o pa- 
ciente a pedir maiores informações para o médico em relação ã

' _
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sua evolução dlínica. Ouvir. 

2. Buscar junto ao paciente coisas que ainda pode fazer (en- 

sinar palavras em alemão). Incentivar qualquer manifestação de 
melhora. Perguntar o que pensa da morte. "Fortalecer" sua au- 

to-imagem. Transmitir afeto e calor humano. 

3. Verificar os alimentos de preferência do paciente e 

que não dificultem a mastigação e deglutição. Estimular a 

alimentação. Discutir sobre as*conseqüências da anorexia. Es- 

timular a deambulação e movimentação ativa no leito. Estimular 
a higiene oral, orientando-o para usar cepacol; 

4. Administrar analgésicos. Verificar o horário em que a 

dor mais aparece, eficácia do tratamento e efeitos colaterais 
Questionar a intensidade da dor. Observar reações do paciente. 

5. Verificar se em casa tinha constipação e que alimentos 
lhe facilitam o trânsito intestinal. Estimular a deambulaçao 
e ingesta hídrica. Observar a ingesta alimentar (quantidade). 

Evolução e Avaliação. . 

O relacionamento foi bastante difícil no início' ois oP 

paciente sô respondia as minhas perguntas com frases `curtas. 

Com o passar do tempo adquirimos confiança e simpatia mútua. 
Ele possui muitos pensamentos negativos que o fazem "perder a 

vontade de viver". Fala que a morte ë uma boa solução, acredi- 
ta que apõs destaíirã encontrar-se com a "justiça divina", mas 
quase nao fala sobre isso. 

O paciente passou a deambular até a radioterapia, saiu da

1-
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fluidoterapia e aceitou melhor a dieta, apresentando ainda pe- 

ríodos de desânimo e insatisfação. Queixava-se ainda de aste- 

nia generalizada, afirmava que a doença o levaria ã morte. Um 

dia referiu a palavra câncer em meio a uma conversa. Pedi pa- 

ra repetir, mas ele trocou de assunto. Depois perguntei aber- 

tamente porque havia falado em câncer. Respondeu-me que des- 

confiava ser este o seu diagnóstico. Afirmou que a vida tinha 

que terminar para ele já que está com 78 anos e acha-se um pe- 

so para a família. Informou que na “bíblia está escrito que o 

homem viverá até os 70 anos" e que assim já não tem mais nada 

a fazer a nao ser a morte. Conversamos sobre a doença, a morte 

e sobre Deus. Chegamos a conclusão que Deus criou o homem para 

viver feliz na terra, aproveitando cada momento da vida. Fala- 

mos do que ainda pode fazer e desta vez foi ele quem tomou 'a 

iniciativa de me ensinar o alemão. 

Dia 30/10/90 o paciente foi submetido ã infiltraçao do 

nervo mandibular, tendo eficácia no alívio da dor em hemiface 
av ~ 

D. Houve regressao do edema em hemiface e diminuiçao do mau 

hálito. Estava mais comunicativo, se preocupam anna aparência
~ 

e me ensinou várias palavras em alemao. Na alta o paciente es- 

tava esperançoso, muito contente por voltar para casa. Infor- 

mou que iria cuidar melhor de si mesmo. 

' Observei que neste relacionamento a maior angústia do 
- à. 

se paciente era talvez por nao ter mais objetivos na vida. A par- 

tir do momento que o valorizei como pessoa, ele pareceu gostar 

mais de si mesmo e passou a acreditar que ainda pode ser útil 

neste mundo.-
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Identificação das Necessidades Afetadas e Fatores de 
Risco 

Durante o desenvolvimento do trabalho assistencial aten- 
demos homens e mulheres. Desta maneira foi possível identifi- 
car e comparar em ambos as necessidades afetadas e-alguns fa- 
tores de risco que possam estar relacionados com o desenvolvi- 
mento do câncer. ~ 

De acordo com HORTA (l979:39) entendemos necessidades hu- 
manas básicas como "estados de tensões, conscientes ou incons- 
cientes, resultantes dos desequilíbrios homeodinãmicos dos fe- 
nômenos vitais". A autora afirma que em condições de equilí- 
brio, as necessidades existem, porëm não se manifestam, fican- 
do em estado latente e dependendo do desequilíbrio instalado 
as necessidades se manifestam com maior ou menor intensidade. 

Conforme demonstra a tabela 3 identificamos a freqüência 
das necessidades afetadas em homens e mulheres, numa amostra 
de 20 pacientes. A populaçao estudada foi de pessoas portado- 
ras de câncer que possuem necessidades afetadas pela prõpria 
doença, hospitalização e tratamento. Observamos que existe re-

~ laçao entre as necessidades afetadas em homens e mulheres as 
quais passaremos a relatar a seguir. 

- Ambiente: foi identificada na mesma freqüência em ambos 
os sexos, sendo a necessidade mais afetada. Isto por que, os 

~ ~ pacientes consideram o hospital como uma "prisao", que nao LJ. $D\

~ podiam sair da instituiçao quando desejassem, a menos que pe- 
dissem permissão para o médico. Muitos reclamavam do horário

~ das refeiçoes, pois a comida era servida muito cedo e eles

K

I

|
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TABELA 3 

NECESSIDADES AFETADAS EM 20 PACIENTES, SEGUNDO GÊNERO 

NECESSIDADES' HOMEM n = ll MULHER D = 9 
I`1 % 9 ORDEM ORDEM 

Ambiente 10 

Aceitaçao 9 

Liberdade 9 

Auto-imagem 8 

Atividades físicas 7 

Gregãria 7 

Percepçao dolorosa 7 

Aprendizagem 6 

Locomoção 6 

Nutrição 6 

Comunicaçao 5 

Sono e repouso 5 

Hidratação 4 

Recreação 3 

Religiosidade 3 

Terapêutica 3 

Eliminação 2 

Percepção gustativa 2 

Cuidado corporal -l 

Sexualidade l 

90,0 

81,8 

81,8 

72,7 

63,6 

63,6 

63,6 

54,5 

54,5 

54,5 

45,4 

45,4 

36,3 

27,2 

27,2 

27,2 

18,1 

18,1 

9,0 

9,0 

19 

29 

29 

39 

49 

49 

49 

59 

59 

59 

69 

69 

79 

89 

89 

89 

99 

99 

109 

109 

100 

88,8 

44,4 

88,8 

77,7 

1oo 

55,5 

55,5 

33,3 

33,3 

33.3 

55,5 

44,4 

33,3 
55,5 

22,2 

44,4 

33,3 

11,1 

66,6 

19 

29 

69 

29 

39 

19 

59 

59 

79 

79 

79 

59 

69 

79 

59 

89 

69 

79 

99 

49 
* _ _ ~ ~ Segundo classificaçao de Joao Mohana in: HORTA, W.A. Proces- 
so de Enfermagem. São Pau1o:EPU, 1979. p. 39.
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quase náo tinham fome. 

- Aceitação: quanto a esta necessidade tanto os homens 
como mulheres referiam angústia pela repressão por parte dos 
funcionários devido as saídas do hospital sem permissao. Ob- 

servamos que a maioria dos pacientes consideram-se inferiores 
aos profissionais de saúde, principalmente os médicos. Isto 
muitas vezes provoca limitações na tomada de decisões e até 
perda da autonomia. 

- Liberdade: a necessidade de liberdade nos homens estava 
mais afetada do que nas mulheres. Os homens referiam com maior 
intensidade o fâto de terem que ficar sem sair da instituiçao. 
Já as mulheres eram mais conformadas, não se incomodando mui- 
to com este fato. 

- Auto-imagemzruxshomens esta necessidade estava afetada 
principalmente _ naqueles em que a localização do câncer está em áreas 
visíveis e/ou quando surgem alterações da forma e função cor- 
poral pela doença (câncer cervical, hemiplegia e gastrotomiaL

~ Jáinaslmalheres suas preocupaçoes eram mais expressivas pois, 
preocupavam-se com a localização do cáncer,principalmente .a- 

quelas submetidas`a mastectomia, e preocupavam-se ainda com a 

imagem que as outras pessoas faziam delas. 

- Atividades físicas: estava afetada pelo fato dos pa: 
cientes passarem a maior parte do período no leito com medo 
de perder a visita do médico e o horário da radioterapia. 

- Gregária: os homens referiam saudades da famíla, já 

que quase náo os visitavam por morarem em grande parte, no in-
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terior do estado. Nas mulheres era mais expressiva ãeVid0 a 

preocupaçao delas por estarem longe da familia e o medo de 

perderem seu "papel" e importância no cuidado desta. 

- Percepção dolorosa: nos homens foi um sintoma bastante 
~ - ,_ ~ freqüente, talvez pela localizaçao do cancer (esofago/pulmao). 

A dor nas mulheres atingia principalmente aquelas em estágio 

avançado da doença. 

- Aprendizagem: observamos que os pacientes de um modo 

geral, apresentavam pouco interesse em discutir sobre seu qua- 

dro clínico e tratamentos. 

- Locomoçao: estava prejudicada em ambos os sexos, devido
~ o fato de nao poderem sair do hospital e em alguns casos o pa 

ciente estava impossibilitado devido a doença. 

- Nutriçao: esta necessidade estava afetada devido aos 

efeitos colaterais do tratamento e pelo tipo de câncer, que 

causava vômito, diarréia e disfagia. E também pela inadaptaçáo 

aos tipos de alimentos oferecidos e pelo horário das refeições 
ser diferentes de seus hábitos. 

~ ' Q - Comunicaçaozem alguns pacientes que apresentavam cancer 
de esôfago esta necessidade estava prejudicada por estarem 
afônicos. Foi bastante comum encontrarmos pessoas que tinham

z 

medo em fazer perguntas aos profissionais, tendo que serem es- 

timuladas para tal. 

- Sono e repouso: muitas vezes era dificultado pela 'dor, 

que era mais expressiva durante a noite, e pelos ruídos feitos 

por outros pacientes, que grande parte destes ficava numa LJ. QM
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enfermaria com 8 leitos . Nas mulheres estava prejudicado tam- 

bém pela angústia de estarem longe de casa. 

- Hidratação: muitos pacientes apresentavam disfagia, di- 

ficuldade para deglutir e diminuição da salivação, võmitos, 

diarréia, como efeitos secundários ao câncer e tratamentos. 

- Religiosidade: encontramos pessoas que atribuiam o seu 

sofrimento a um castigo de Deus pelos seus pecados, porém sem- 
pre achavam que nao mereciam um castigo tao grande. Eles acre- 
ditavam que O seu restabelecimento primeiro dependia da vonta- 

az de de Deus e depois da terapeutica. 

- Terapêutica: As dificuldades relacionadas ã terapêuti- 

ca eram mais evidentes nos pacientes que apresentavam efeitos 
colaterais como: disfagia, võmito e diarréia. Porém encontra- 

va-senum nível mais baixo em relação as outras necessidades 
do indivíduo, isto sõ vem comprovar que a maior necessidade de 

..., ajuda destas pessoas nao esta centrada na doença, mas no ser 

humano como um todo. 

- Eliminação: muitos pacientes apresentavam efeitos co- 

laterais dos tratamentos como vômitos e diarréia, era mais 

evidenciado nas mulheres que faziam radioterapia na regiao 
pélvica. 

- Percepção gustativa: estava afetada principalmente nos 

pacientes com câncer de boca e língua por efeito do tratamento 
radioteräpico. 

- Cuidado corporal: esta necessidade não estava 'muito 

afetada pois os pacientes mantinham seus hábitos de higiene
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durante a internação, com exceção dos pacientes dependentes de 
cuidado. 

Sexualidade: esta necessidade nos homens não foi fexpres- 
siva pois se preocupavam com a localização do câncer (esôfago, 
pulmão). Jâ as mulheres verbalizaram suas preocupações em re- 
lação a sua vida sexual devido a mastectomia e câncer de colo 
uterino, já que a mama e o útero sao símbolos da sexualidade. 
Muitas mulheres também referiam ansiedade por pensarem que 
podem estar sendo "traídas" pelo marido. 

Em homens e mulheres foi possível levantar alguns fatores 
de risco que podem ter contribuído para o desenvolvimento do 
câncer. Conforme demonstra a tabela 4, nos homens o fator de 
risco mais freqüente foi o tabagismo, em pacientes que pos~ 

~ Q suiam câncer de esôfago, pulmao,pancreas, língua e pescoço. 
Dos pacientes que constam neste tabela, 4 homens e 6. mulheres 
referiram trabalhar com agrotóxicos. Este fator de risco pode 
estar relacionado a vários tipos de câncer, porém torna-se 
difícil especificã-los nesta amostra. O etilismo foi referido 
por 3 pacientes do sexo masculino. Podendo estar associado aos 
cânceres de esôfago, pâncreas e vias urinárias. O câncer à de 
pele pode ser provocado pela exposição excessiva ao sol, prin- 
cipalmente em pessoas de pele clara. Entre os processos de 
pacientes que documentamos, havia apenas uma mulher com este 
tipo de neoplasia. 

O hábito de tomar chimarrao e outras bebidas quentes foi 
referido por 3 homens e l mulher que possuíam câncer de lín- 

øs 4 ø gua e esofago. Ja ao habito de comer comidas gordurosas e con
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dimentadas foi mencionado por 7 homens e 4 mulheres. Entre 

estas pessoas havia câncer de esôfago, mama e pâncreas. Supo- 

mos que este fator pode ter contribuído para o surgimento des- 

tas neoplasias. 

TABELA 4
q 

FATORES DE RISCO IDENTIFICADOS EM 20 PACIENTES POR GÊNERO 

HOMEM 
II 

FATORES DE RISCO*› = ll MULHER n = 9 
n o9 

. Tabagismo 9 

. Uso de agrotóxicos 4 

. Etilismo ' 3

~ 
. Exposiçao aos raios solares- - 

pele clara ' - 

. Bebidas quentes 
_

3 

. Comidas gordurosas e condimen- 
tadas 7 

. Traumatismos 2 

, Infecções no colo uterino , 
.-.._. 

81,8 

36,3 

27,2 

27,2 

63,6 

18,1

6

l 

1

4

7 

11 

66,6 

11,1 

l1,1 

44,4 

77,7 

44,4 

*Segundo BRUNNER & SUDDARTH. 'Tratado de enfermagem médico ci- 
rürgica. 5. ed., Rio de Janeiro:Guanabara, 1987. 

Entre os homens da amostra 2 referiram que a sua doença 

surgiu devido a traumatismos. Um deles tinha câncer de língua 

que relaciona com a prótese dentária, o outro tinha câncer de 

esôfago e acredita que foi devido a um osso de galinha que cau 
K

. 

`fl 

sou traumatismo ao engolir. Enquanto que nas mulheres (7) o
~ traumatismo estava relacionado a batidas na regiao mamária e
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lesões durante os partos, já que muitas tiveram seus filhos em 
casa. A infecção no colo uterino pode ter sido uma das causas 
de câncer nesta região, pelo fato da maioria das mulheres não 

buscarem tratamentos adequados. 

Não sabemos ao certo atê que ponto estes fatores iñfluen- 
ciaram no surgimento da doença, pois ê difícil definir o fa- 

tor externo-desencadeante da mesma. 

Reflexões sobre o Trabalho Assistencial. 

Pretendemos com estas reflexões relatar o desenvolvimento 
do trabalho assistencial de acordo com o nosso marco de refe- 

rência, colocando nossas considerações acerca da assistência 
de enfermagem e descrevendo, algumas situações que vivenciamos 
durante o relacionamento interpessoal, utilizando nomes fictí- 
cios para nos referirmos ãs pessoas envolvidas. 

Para assistirmos of paciente,foi necessário estabelecer a
~ relaçao pessoa-pessoa, desafiando nossas dúvidas, receios e 

inseguranças inerentes a qualquer profissional que pretende
A trabalhar com portadores de cancer. Quando planejamos a assis- 

tência, nos imaginãvamos frente a frente com este paciente, 
tentando ajudã-lo e aí surgiu a pergunta: como? Iriamos fanta- 

siar a realidade, ignorã-la, dizer para os pacientes que exis- 
tem coisas piores, ou seríamos simplesmente objetivas, enca- 

rando os fatos decorrentes de uma política de saúde e realida- 
de social instáveis? 

' A prática mostrou-nos que falar muitas vezes não ê preci- 

so; em determinados momentos, o fato de estarmos ao lado da
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~ pessoa que sofria, segurando sua mao, fazendo fluir energia em 

ambos (enfermeiro-paciente), sentindo o calor daquele toque 

amigo e sincero, isento de preconceitos, foi o bastante para 

confortar aquela pessoa. Confortar no sentido de estar °perto, 

amenizando seu sentimento de abandono, mostrando disponibili- 
I . 

dade em ouvi-lo. Em determinada ocasião uma de nõs, acadêmica 

de enfermagem, deparou com a seguinte situação: um paciente es- 

tava em seu leito queixando-se com dor, a medicaçao já havia 

sido administrada por uma técnica de enfermagem, mas o efeito 

analgésico tão esperado, tardou aparecer. Ao chegar perto a 

acadêmica."apertou" sua mão e sentou-se ao seu lado. Olhou pa- 

ra aquele paciente com rosto deprimido, com o brilho dos olhos 

ofuscado pela dor crônica que o acompanha há 2 anos, e pergun- 

tou como estava se sentindo, ao que respondeu: 
nu "Estou tao sozinho, minha' dor 

não passa, acho que não tenho 
mais jeito .¿. Fica aqui per- 
tinho de mim um pouco". 

(Ivan, 48 anos) 

Ambos ficaram em silêncio, de mãos dadas e Ivan fechou 

seus olhos. As pessoas que por ele passavam nada entendiam, 
apõs uns 10 minutos o paciente adormeceu, referindo antes alí- 

vio da dor. 

Vivemos numa vida agitada, achamos que "não temos tempo" 

nem para dar um aperto de mãos e quando fazemos este gesto ele- 

ê tão mecânico e superficial que nem pode ser considerado um
O 

toque de conforto e amizade. Verificamos que os profissionais. 

na sua maioria sõ tocam nos pacientes quando precisam ,fazer 

palpação ou realizar uma tëcnica de enfermagem como o banho de
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leito. Por que evitar esta aproximação? Serâ medo de se conta- 

minar? Falta de hábito? Não sabemos ao certo! Notamos que o 

relacionamento interpessoal foi facilitado pelo fato de nos 

aproximarmos do paciente cumprimentando-o com carinho todos 

dias, demonstrando interesse por ele ser uma pessoa semelhante 
a nõs e_não por possuir uma doença interessante de ser estuda- 
da. Encontramos pacientes que estranhavam nossas atitudes, pes- 

soas que estavam com tanto medo e desespero que nao compreen- 

diam, no início, o valor de um sorriso, uma "risada", um gesto 
de carinho. Deparamos com dois pacientes que a princípio não 

vv conseguíamos manter uma relaçao de harmonia, eram agressivos e 

mal humorados. Mesmo assim, nao desistimos, continuamos tendo 

contato com eles, apesar de estarmos nos sentindo angustiadas 
pela rejeiçao. Até que, em determinado dia um dos . pacientes 
estava bastante hrkfliamk› falava com descaso, tom de voz nor- 

mal e com a cabeça baixa. Quando uma acadêmica, questionou-lhe 
sobre o seu mau humor, respondeu: 

"Eu com mau humorf Quem disse? 
Ficam aí perguntando comoa gen- 
te estã. Voces ë que têm 'que 
dizer, nãowestudam para isso? _ 

Por que não pegam uma facafšti- 
ram esta sujeita aqui do meu 
pescoço? 

(Emanuel, 51 anos) 

Emanuel não recebeu respostas às suas provocações, mas a 

acadêmica resolveu confortã-lo quando tocando em seu ombro e 

olhando nos seus olhos, disse-lhe no mesmo tom de voz que po- 

deria trazer a faca, se ele quisesse, não para tirar a sujei- 

ra do pescoço, mas sim para "tirar-lhe o pescoço fora", já que 

parecia que a maior "sujeira" estava dentro da sua cabeça. Na- 

quele momento o paciente ficou perplexo e assustado. A acadê-
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mica despediu-se e falou que voltaria no outro dia para con- 
nv ~ versar. A partir deste confronto nao houveram mais provocaçoes 

e iniciou-se um relacionamento de amizade e respeito mútuo. 
O confronto nestas situações em que a pessoa não consegue con- 
viver consigo mesma e conseqüentemente com as outras, pode ser 
benéfico desde que ocorra no momento adequado e que o paciente 

~ ' sinta que as palavras aparentemente.ãsperas sao ditas '-' com 
amor; 

Os exemplos que colocamos são para ilustrar as formas de 

comunicação verbal e não verbal e as dificuldades que podemos 
encontrar na relação pessoa-pessoa, por falhas na comunicação, 

av por nao expormos nossos reais sentimentos e pela inabilidade 
de perceber o outro; problemas como estes podem ser superados, 

no desde que ao enfrentar as situaçoes, as pessoas aceitem e 

questionem as limitações da condição humana. 

No início da relaçao interpessoal o que mais nos preocu- 
pava eram os possíveis questionamentos dos pacientes sobre o 

diagnóstico. Nao sabíamos como iríamos reagir e muito 
_ 

menos 
o que falar, até que nos deparamos com uma situaçao deste tipo. 
Um paciente com câncer de língua em estágio avançado enquanto 
conversava com uma acadêmica, perguntou: 

^ ~ 
« "O que eu tenho ë cancer, nao 

e? Eu estou desconfiado. O can- 
cer ë uma doença braba não9 

tem cura ... Eu nao tenho mais 
jeito, acho que Vou dormir pa- 
ra sempre. Ja sou velho ... Na 
bíblia esta escrito que o ho- 
mem nao deve viver mais do que 
70 anos". _ 

' (Ismael, 78 anos) 

Este paciente encontrava-se com düvidas e demonstrava mui-
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to desânimo. A acadêmica frente ao questionamento do paciente 
disse que nâo sabia o diagnõstico e perguntou se ele havia con 
versado com o médico sobre isso. Ele disse que não. Desta ma- 

neira, foi discutido com o paciente a questão do câncer, par- 

tindo do que ele já sabia sobre esta doença, tentando modifi- 
~ Q car a visao que o paciente sustentava sobre o cancer. E difi- 

cil avaliar atê que ponto foi modificada a crença do paciente 
sobre a doença. Pelo menos ele chegou a admitir que o câncer 
tem cura e que ele ainda pode ser útil nesta vida, apesar de 
ser "velho". A seguir relatamos algumas expressões referidas 
pelos pacientes que mostram o estigma acerca da doença e o 

conhecimento que eles têm do diagnóstico. ' 

"Câncer ë uma doença ruim que 
não tem cura. Mas, eu não te- 
nho câncer, o_mëdico falou que 
eu tinha uma ulcera que origi- 
nou um tumor. Tumor não ë tão 
ruim, fazendo aplicação a gen- 
te fica bom". 

(Mariana 46 anos) 
“Câncer ë um monstro que vai 
comendo a regiao afetada". 

(Clara, 47 anos) . 

"Meu problema não ë câncer, ë 
sõ uma feridinha, no nariz, por 
isso' estou fazendo as aplica- 
ções ... Minha mulher morreu 
com um tumor no cerebro, cân- 
cer, hã 1 14 anos, pois não 
existiam essas aplicações". 

' (Josue, 74 anos) 
"Saber que tenho câncer foi 
um golpe muito duro, princi- 
palmente_por ter ficado saben- 
do atraves de uma pessoa que 
eu não conhecia". 

(Estela, 45 anos)
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A maioria das pessoas que atendemos "nao sabiam" sobre o 

diagnóstico. Todas que verbalizaram a palavra câncer referi- 
ram-se a ela com medo, raiva e angústia. Muitos pacientes rti- 

av ham dúvidas de serem ou nao portadores da doença. Esta descon- 
fiança foi admitida literalmente por poucos pacientes, já que 
sustentá-la parece ser uma forma de manter as esperanças. Ou- 

tros pacientes demonstravam conhecer o diagnóstico, mas nao 
admitiam a verdade, provavelmente por medo da discriminaçao da 
sociedade, pois algumas pessoas até acham que o câncer é uma 
doença transmissível. A questão de dizer ou não dizer o diag- 
nóstico é um assunto de freqüentes discussoes. Supomos que 
em alguns casos. o conhecimento do diagnóstico pode possibili- 
tar uma maior colaboração do paciente durante o tratamento. 
Mas, como saber se uma pessoa está ou nao preparada para en- 

frentar a verdade? É bastante difícil chegar a esta conclusão, 
principalmente quando o paciente nao verbaliza seus sentimen- 
tos e/ou náo percebemos as pistas dadas do que ele realmente 
quer saber. Geralmente o médico revela o diagnóstico para a 

família, que não recebe a assistência dos Profissionais de
. 

saúde para enfrentar o problema, acabando por transmitir para 
o paciente toda a sua angústia (NEVES-ARRUDA, 1990). Achamos 
que há necessidade de explorar os sentimentos do indivíduo 
através de uma equipe interdisciplinar, capaz de prestar a ele 
e sua família apoio humano e profissional. Mas esta idéia, pa- 

rece um sonho em contraste com o meio social em que vivemos 
onde é difícil até detectar precocemente a doença. Diante de 

toda esta problemática parece que há apenas uma alternativa: 
desenvolver a intuição e a comunicação para poder perceber o 

outro, interpretando com ele seus comportamentos, a fim de sa-
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ber se deve ou nao dizer o diagnõstico. Entendemos que o pro- 

fissional ao ter um conhecimento maior do indivíduo e do mundo 

que o cerca terá melhor discernimento para saber quando, como, 

atê onde deve contar a verdade para o paciente e de que forma 

pode sustentar as esperanças deste. 

Durante o Curso de Graduação em Enfermagem aprendemos que 

devemos motivar a atuação-de uma equipe multiprofissional para 

prestar assistência de melhor qualidade ao indivíduo. Mas, ao 

chegarmos na prática verificamos que nao existe esta equipe 

de saúde cuidanàado paciente, cada um atua sepadamente. Nao ë 

raro escutar de vários profissionais que ê difícil o trabalho 

em equipe, sõ que nõs mesmos enquanto profissionais de saúde, 

nao procuramos trabalhar desta maneira, preferimos continuar 

assistindo o ser humano que aprendemos a dividir em partes. 

Entendemos que para existir uma assistência interdisciplinar 

ao paciente, nõs profissionais de saúde, precisamos nos cons- 

cientizar de que o objetivo maior de nosso trabalho ê o ser 

humano. Desta forma, sõ conheceremos melhor o paciente quando 

trocarmos percepções e conhecimentos com ele e com os profis- 

sionais da área, a fim que cada membro da equipe tenha uma no- 

ção das dificuldades pelas quais passa aquela pessoa e tome as 

devidas providências, conforme sua capacidade. No decorrer do
~ estágio tentamos fazer reunioes com os médicos, assistente so- 

cial e enfermeiras. Conversamos inicialmente com a assistente 

social que se mostrou muito interessada, pois desde.o cømeço 

do estágio já tinhamos um bom relacionamento e-sempre discu- 

tíamos sobre os acientes no osto de Enferma em. Fomos junto 
_

P 

com a assistente social convidar alguns mêdicos para partici-
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parem da reunião e um deles ao ser convidado disse: 
"Reuniãoi Quando, onde, que 
horas? Os mëdicos são muito 
ocupados! Não podem fazer reu- 
niões da equipe durante o pe- 
riodo de trabalho ... Quando 
vocês tiverem dfividas ê sõ nos 
procurar, podem aproveitar a 
hora que fazemos visitas aos 
pacientes na unidade". 

ÇDI. X)

~ O médico nesta ocasiao achou que sô ele podia prestar in- 

formaçoes acerca do paciente. Explicamos a ele que este nao 

era o objetivo da reunião, pois não queríamos esclarecer dú- 
. nv ~ vidas, mas trocar informaçoes e percepçoes sobre o paciente, 

já que todos nõs mantivemos contato com ele e, assim, podería- 

mos transmitir nossa experiência. É claro que o mêdico teria 

que colocar considerações sobre os aspectos clínicos, a fim de 

termos noçoes sobre a resposta do paciente ao tratamento 
H 

~e 

ã assistência dos vários profissionais. 

Conseguimos realizar apenas uma reunião com a participa- 

ção das acadêmicas de Enfermagem e a assistente social. Na 

ocasiao nenhum enfermeiro participou porque estavam numa reu- 

nião com a Diretora de Enfermagem, no mesmo horário. O conta- 

to com a assistente social foi proveitoso, conseguimos atingir 

os objetivos da reunião e conhecer mais sobre ambas as profis- 

sões (Enfermagem/Serviqo Social). Com o decorrer do estágio 

continuamos mantendo contato com os profissionais de saúde, 

trocando e pedindo informações sempre que necessário, geral? 

mente nos encontrávamos no corredor_"em meio a pressa" do 

dia a dia. Não foi possivel ter contato com psicólogos porque 

o H.C. possui apenas um profissional desta área que atende no
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setor de farmaco-dependência. 

O fator psicolõgico por muitas vezes contribuiu para o 

desenvolvimento de doenças e pode alterar o quandn›clínico de 

um paciente. Pesquisas realizadas mostram que algumas doenças 
graves nem sempre tem origens psicolõgicas, mas que o aspecto 
emocional (conflitos e tensoes mais ou menos conscientes) pode 

influenciar no seu aparecimento (LUBAN-OKIZZA, ? ). A mente 

utiliza-se de diversos mecanismo de defesa frenta aos estímu- 

los externos. Estes estímulos são recebidos pelo ser desde a 

concepâo por intermédio de sua mãe (LUBAN-OKIZZA, ? ). Desta 

forma experiências negativas podem colaborar para o surgimen- 

to de doenças psicosomãticas. Acreditamos que o fator psíquico 
contribui de maneira significativa para a gênese do câncer. 
Apesar de existirem muitos fatores de risco que também estao 

envolvidos no aparecimento da doença. Estamos freqüentemente 
expostos a todos estes fatores, mas porque umas pessoas desen- 

volvem câncer e outras nâo? Serâ uma predisposição hereditária 
ou sentimentos negativos interiorizados, resultantes dos en- 

frentamentos da vida? Ainda nâo encontramos respostas para es- 

tas indagaçoes, talvez por nao se dar a devida importância ao 

fator psíquico como causa primária de muitas doenças; 

No contato que tivemos com os pacientes oncolõgicos foi 

possível verificar que em alguns casos a pessoa havia passado
3 

por acontecimentos tristes em sua vida, antes da doença, como 
traUmãS~POr perdas de pessoas muito próximas, pela experiên- 

cia de cuidarem de alguém da família com câncer, por conflitos 
familiares e até pela aposentadoria e chegada da idade mais 

avançada. A angústia causada por estas experiências, na maio-
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ria dos casos nao é suficientemente verbalizada ou entendida 

pela própria pessoa, fazendo deste sofrimento não um aprendiza- 

do para viver melhor cada momento, e sim um "motivo para dei- 

xar de viver". Segundo SIEGEL (1989) existem no ser humano 

mecanismos biológicos de "vida" e de "morte". O autor acredi- 

ta que o estado de espírito modifica o estado fisico, através 

do SNC, sistema endócrino e imunológico. Assim, quando o indi- 

víduo encontra-se em paz de espírito transmite ao corpo uma 

mensagem de "viva", enquanto que a depressao, o medo e os con- 

fhtos mal resolvidos comunicam-lhe uma mensagenLde"morra". 

Durante o período assistencial encontramos pacientes que 

logo no primeiro contato verbalizaram seus conflitos, medos e 

inseguranças, enquanto que outros precisavam de maior tempo 

para estabelecer um contato de confiança e, assim, expor seus 

sentimentos. Verificamos que ã medida que colocãvamos algumas 

de nossas experiências de vida, deixando que as pessoas nos 

conhecessem melhor como seres humanos, deixâvamos mais a von- 

tade os pacientes, especialmente, os introvertidos que tinham 

medo de revelar suas idéias e emoções. Geralmente os pacientes 

sentiam liberdade para colocar-nos suas dúvidas e muitas vezes
O 

servimos de "elo de ligação" entre o paciente e a equipe de 

saúde. Notamos que a maioria dos pacientes tinham medo de fa- 

zer perguntas para o médico, pois se achavam inferiores e di- 

ziam que o médico não tinha tempo para ouvi-los. Nestas oca- 

sióes estimulamos o direito do paciente de ser ouvido - por 

qualquer profissional, nas questóes que dizem respeito a sua 

saúde. 

Muitos profissionais demonstram no seu trabalho uma ati-
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tude autoritária e possessiva, sustentada pelo prõprio pacien- 
te. Este tipo de comportamento acaba provocando medo nas pes- 
soas, frustrações e perda da sua autonomia. Sõ conseguiremos 
realmente ajudar a pessoa que sofre quando nos colocarmos no 
"mesmo nivel" que ela, deixando de ser os "donos do saber", 

para compartilharmos experiências. Entendemos que a Universi- 
dade fornece pistas do conhecimento que aprendemos na "escola 
da vida", então, porque pensar que a pessoa que assistimos na- 
da sabe? 

Muitas vezes este saber popular acaba originando muita 
'

z ~ A ansiedade nas pessoas, principalmente em relaçao ao cancer. A 
maioria dos pacientes têm uma visão de que a doença ê incurã-

- vel e responsavel por muito sofrimento, principalmente quando 
ë causadora de uma deformidade física. Uma paciente que foi 

submetida ã mastectomia, enquanto conversava com uma das aca-
g demicas, disse: '

' 

"A mama faz a mesma falta que um 
braço. E tão ruim quando a gente 
coloca a roupa e fica tudo mur- 
cho, caído_de um lado. -' Parece 
que este lado (oposto`a mastec- . 

tomia) pesa mais e a gente fica 
torta". -

O 

(Cristina, 48 anos) 

Os tratamentos muitas vezes tornam-se ofensivos para os 
pacientes, principalmente quando modificam a forma física da 
pessoa, alterando aspectos de sua auto-imagem e deixando-as em 
maior desespero. Durante o contato que tivemos com os pacien- 
tes poucos chegaram a encontrar um significado para o seu so- 

frimento. E, os que conseguiram, relataram da seguinte forma:



A doença, em muitos casos, leva as pessoas refletiram 
sobre seu medo de viver e até sobre O próprio sent1dO da vi- 

da. É neste momento que a morte começa a preocupar as pessoas 
e que;a.religiosidade torna-se mais expressivo. Houve oca- 

siões em que os pacientes verbalizaram seus sentimentos em re- 
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"Por incrível que pareça ter 
vindo para o hospital foi uma 
mudança na minha-vida, pois 
passei a me preocupar comigo 
mesma". 

(Norma, 43 anos) 
"Depois que fiquei doente e ti- 
ve que fazer este tratamento, 
meu marido passou a me dar mais 
valor". - 

(Diana, 46 anos) 

laçao a doença, a vida e a religiao, como: 

"Acho que nao vou melhorar, es- 
pero apenas encontrar um ali- 
vio. Eu sei o que me espera. 
Ninguëm ë daqui. Um dia chega a 
vez de cada um. Jã estou prepa- 
rando a minha família, qualquer 
hora eu fico". 

(Eliza, 47 anos) 
"Eu sei que não vou mais ficar 
curada, sô tenho que cumprir 
ainda a.minha missão. Tenho que 
pagar todos os meus pecados ... 
Eu fui muito pecadora, Tenho 
que fazer muita caridade, aju: 
dar os outros. Eu sempre so 
pensava em mim e na minha fami- 
1iaV. 

(Eliza, 47 anos) 

“Você ë muito boa. Eu não quero 
que você morra. As pessoas boas 
não deveriam morrer. Deveriam 
continuar vivendo atravës ` dos 
anos, ajudando os outros ...". 

(Jeremias, 69 anos)



163 

"Jesus apareceu em meu sonho, 
era um jovem de 22 anos -com 
olhos claros, cabelos' encara- 
colados. Perguntei para ele 
se eu iria ficar curado, mas 
ele não me respondeu, apenas 
sorriu e desapareceu. Com isso, 
acho que vou ficar curado,pois 
ele sorriu para mim ... Tenho 
muita›fë". 

(Vicente, 64 anos) 

Encontramos muitas pessoas desanimadas, sem perspectivas 
para o futuro. Ao conversarmos com estas pessoas tentamos 
fortalecer suas esperanças e encontrar junto com elas um sig- 

nificado para sua experiência. A morte e a própria doença 
são vistas pela maioria das pessoas como um castigo "divino" 

que elas não mereciam. Nestas questões de morte e religiosida- 
de, escutamos o que os pacientes tinham a nos dizer e quando 
achavãmos conveniente colocävamos nossas próprias crenças em 
relaçao a estes assuntos, sem contudo, querer que eles as acei- 
tassem, mas simplesmente para haver trocas de valores sobre 
nossas filosofias de vida. 

Avaliação dos Objetivos Propostos. . 

Desejamos nesta avaliaçao relatar a maneira pela qual al- 
cançamos os objetivos inicialmente formulados. De acordo com 
o nosso primeiro objetivo pretendíamos prestar assistência ao 
paciente onoolõgico na sua totalidade, considerando as neces-

3 

sidades bio-psico-sõcio-espiritual. Para isso, seria- necessá- 
rio que atendessemos no mínimo 20 pacientes internados durante 
o período de estágio, identificando seus problemas, prescre- 
vendo, implementando e avaliando a assistência prestada.
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Durante o período-assistencial atendemos 103 pacientes, 
Qu porem documentamos apenas 20 processos de enfermagem que acha- 

mos suficiente para demonstrar nossa intervenção junto aos 

pacientes. Através destes processos foi possivel identificar 
alguns problemas, traçar uma linha de açao a fim de suprimir- 

ou amenizar estes problemas e avaliar a resposta do paciente
Q ã assistencia prestada pelos profissionais. Realizamos algumas 

prescrições de enfermagem, que na maioria não foram executadas
~ pelos funcionários, mas sim por nõs acadêmicas, visto que nao 

faz parte da rotina destes. Porém sempre colaboraram na execu- 
~ ' çao conjunta de atividades que desenvolvemos no periodo de es 

tãgio. A maioria dos pacientes que atendemos eram independen- 
tes nos cuidados e estavam internados sõ para fazer radiotera- 
pia. Mesmo assim, foi possível executar algumas técnicas de 

Enfermagem como: curativos, medicação parenteral, fluidotera- 
pia I.V., cateterismo vesical, retirada de pontos, arrumaçao de 
cama e preparaçao de quimioterapia.

~ 
' Verificamos que nas unidades nao havia passagem de plan- 

tão, os funcionários conforme iam chegando interavam-se da 
~ , l - situaçao do paciente atraves do livro de ocorrencias. Desta 

forma, quando chegãvãmos na unidade, transcrevemos do livrO
~ de ocorrências as anotaçoes mais importantes, antes de fazer 

a visita aos pacientes, e quando saíamos informãvamos a enfer- 

meira sobre a situação`dos pacientes e relatãvamos no prontuá- 

rio a evolução destes, colocando os fatos mais significativos. 

Nos processos de enfermagem incluídos_no início deste ca- 

pítulo é possível ter uma idéia de como alcançamos este Obje- 

tivo e de como foi o cuidado prestado ã pessoa portadora ide
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câncer. 

Conforme o nosso segmdo objetivo nos propomos a esclare- 
cer e orientar o paciente e família sobre a doença e tratamen- 
tos, de acordo com o interesse por eles demonstrado. Dos 103 

pacientes que tivemos contato poucos se interessaram em saber 
detalhes sobre a doença e o tratamento. Muitos nem sabiam o 

tratamento a que estavam sendo ou iriam ser submetidos. Prova- 
velmente isto ocorria por não terem conhecimento do real diag- 
nõstico e preferirem viver na dúvida com esperança de que 'es- 

na tas nao se confirmassem. 

Durante o período assistencial mantivemos pouco contato 
com os familiares porque a maioria dos pacientes eram do inte- 
rior do estado e quase nao recebiam visitas da família. Resol- 
vemos fazer estagio em alguns finais de semana e feriados e, 

assim, conseguimos conversar com alguns familiares que também 
pouco se interessaram em saber mais sobre a doença e tratamen- 
ÍZOS . 

Todos os familiares que conversamos sabiam que o paciente 
estava com câncer e muitas vezes adotavam atitudes frente ao 
paciente que demonstravam sua ansiedade e sentimento de pena 
em relação àquela pessoa que já consideravam "estar morta". 
Nestes casos foi necessário assistir aos familiares, princi- 
palmente o cônjuge, no sentido de deixã-los verbalizar sua 
angústia, apoiã-los_e estimulã-los a estar do lado do pacien- 
te transmitindo afeto e compreensão. 

Em relação ao terceiro objetivo, pretendíamos preparar 4 

pacientes para atuarem como agentes de saúde, respeitando o
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seu interesse em transmitir os conhecimentos adquiridos ã sua 
família e/ou comunidade. O alcance deste objetivo torna-se 
difícil de avaliar, tendo em vista que os pacientes, na sua 

maioria, eram do interior do estado, e com os quais provavel- 
mente não teremos mais contato, apõs a alta hospitalar, a fim 

ev ~ 5 de verificar se estao atuando como agentes de educaçao em sau- 
de. Apesar disso, achamos que os pacientes irão repassar suas 

experiências, principalmente para seus familiares, pois orien- 
tamos aproximadamente 20 pacientes sobre os fatores de risco 
para o câncer, medidas preventivas e exames para detecção pre- 
coce da doença. Esperamos que alguns deles utilizem-se de sua 

prõpria experiência para tentar evitar que outras pessoas pas- 
sem pelo mesmo sofrimento. 

No quarto objetivo propomos oferecer ao paciente durante 
o relacionamento interpessoal um ambiente agradável e de con- 

fiança para que este verbalizasse seus conflitos, medos,-düvi- 
das e problemas. Vivenciamos juntos aos pacientes muitas expe- 
riências que se encontram descritas anteriormente nas refle- 
xões sobre o trabalho assistencial. Estas demonstram mais de- 

talhadamente como foi a relaçao interpešsoal no cuidado ao 
paciente oncolõgico. Procuramos em todos os momentos transmi-

~ tir confiança e respeito, evitando julgamentos das situaçoes¡ m '
' 

narradas pelos pacientes, validando com os mesmos nossas per-
~ cepçoes e ajudando-os a`encontrar significado na doença, se 

assim o desejassem. 
' V 

Conforme consta no quinto objetivo desejãvamos- identifi- 
car as necessidades afetadas em ambos os sexos e alguns fato- 

res de risco a que os pacientes estiveram expostos. Durante a 

¡ ..

u
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nossa prãtica assistencial conseguimos levantar dados da maio- 
ria dos pacientes atendidos, mas relacionamos as necessidades 
afetadas e fatores de risco em 20 homens e mulheres que pos- 

suimos documentaçao, como demonstram as tabelas 3 e 4, neste 
capítulo. 

Em relaçao ao sexto objetivo, pretendíamos oferecer um 
ambiente adequado para que o paciente e familia pudessem par- 

ticipar do processo de decisão no que diz respeito ãs alterna- 
tivas de tratamento. Muitos pacientes optavam em deixar a es- 

colha do tratamento para o médico; os familiares 'geralmente
~ nao estavam presentes para conhecerem as alternativas e, as- 

sim, decidir. Ãs vezes a presença da família era exigida pelo 
médico para que pudesse esclarecer sobre as condiçoes do pa- 

ciente e informar sobre o tratamento necessário. Alguns pacien- 
~ ~ tes (4) decidiram por nao continuar o tratamento ou por nao 

inicar outro tipo proposto. Notamos que hã grande dificuldade 
dos pacientes em expor suas opinioes e dúvidas para o médico, 
sendo preciso estimulã-los para tal. 

A 
De acordo o sétimo objetivo propomos prestar assistência 

de enfermagem para aliviar a maioria dos efeitos colaterais 
decorrentes do tratamento ao qual o paciente está sendo subme- 
tido. Conseguimos alcançar este objetivo, pois sempre procurã- 
vamos expor ao paciente, conforme o seu interesse, os possí- 
veis efeitos colaterais, que poderiam ou não ocorrer. Os pa- 

cientes submetidos â radioterapia apresentavam como efeito
~ colateral: queimaduras, descamaçao da pele, alopécia no local 

da irradiação, disfagia, diminuição da saliva, võmitoz quando 
se alimentavam logo apõs a radioterapia e diarréia. Enquanto
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os que faziam quimioterapia apresentavannalopëcia, nâuseas,Jvõ- 

mitos, depressão medular e outros. Estes efeitos colaterais, 

no início do tratamento, preocupavam muito os pacientes. Po- 

rêm, com o decorrer do tempo, medicamentos e cuidados de en- 

fermagem, estes efeitos foram prevenidos e/ou aliviados. Veri- 

ficamos que a ansiedade e o medo ê que podem tornar estes efei- 

tos mais aqressivos para o paciente. Desta maneira, enfatiza- 

mos o lado positivo do tratamento e a importância deste na sua 

recuperação.

Q
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~ RECOMENDAÇOES 

A assistência de Enfermagem com base numa visão humanís- 
tica possibilita ao paciente ser assistido na sua totalidade, 
considerando os aspectos bio-psico-sõcio-espirituais. Para 
cuidar efetivamente do paciente, considerando-o antes de tudo 

um ser humano com preocupações, medos e conflitos semelhantes 
aos nossos, devemos desenvolver sensibilidade, percepção e 

av comunicaçao. O trabalho desenvolvido junto aos pacientes on- 

colõgicos mostra muitos desafios, que sõ agora começamos a
. 

enfrentar, na intenção de assistir o indivíduo como um todo. 

As situações que foram relatadas mostram o grande *‹sofrimento 
destas pessoas marcadas pelo estigma social da doença e pelas 
conseqüências de um câncer em estado avançado. Diante 

i 

desta 
realidade fazemos as seguintes recomendações: 

- Ao Curso de Graduaçao em Enfermagem: 

Que conteúdos sobre o câncer sejam mais enfatizadas du- 

rante o curso, incluindo conhecimentos a respeito de preven- 

ção, detecção precoce, tratamentos e assistência bio-psico-
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sõcio-espiritual, dando oportunidade aos estudantes durante os 
estágios de prestarem cuidados de Enfermagem aos pacientes com 
câncer, dentro de uma visão humanística, preparando-os para 
talo' 

- Ã Sociedade: 
Adotar atitudes positivas para com os portadores de cân- 

cer, evitando estigmatizá-los como possuidores de um mal incu- 
rável que irá levá-los inevitavelmente ã morte. 

- Ao Setor Saúde: 
Dar prioridade aos programas educativos de prevenção' e 

detecçao precoce do cáncer, procurando esclarecer a populaçao 
sobre os fatores de risco a que está exposta, buscando contro- 
lar a doença. 

- Ã Enfermagem: 
. Que os profissionais elaborem um marco referencial pró- 

prio que reflita seus valores em relação ã vida, ao ser humano 
e sua profissão, capaz de direcionar sua prática assistencial. 

. Que saibam assistir o paciente, como um ser-humano que 
eventualmente esta doente ou se sente enfermo, e que necessita 
de cuidados que englobe os aspectos técnicos, sociais, políti-

A cos, economico, legais e humanístico;. 
. Que o afeto e o calor humano transmitidos no toque, 

visando sentir e trocar energia com o outro, seja a maior ex- 

pressao de ajuda ao prõximo. 

- Aos Profissionais da Ãrea da Saúde: 
. Que adotem uma atitude de igualdade e solidariedade jun- 

to aos pacientes facilitando a verbalizaçáo de seus problemas,
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medos e düvidas. 

- À Administração de Enfermagem do H.C.: 
Aprofundar os estudos das necessidades afetadas nos pa- 

cientes oncolõgicos visando implantar rotinas que favoreçam o 

atendimento destas (Por exemplo: a criaçao de rotinas visando 

a adaptação dos pacientes ao ambiente).

›
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ANEXO II 

FUNDAMENTOS DE ONCOLOGIA : Conceitos Básicos

~ ANAPLASIA: transformaçao de células em um tempo embrioná- 
rio menos diferenciado, com maior capacidade de multipli- 
cação, porém com mais dificuldade de especializar-se. 

NEOPLASMA: Crescimento novo, que pode ser acompanhado por 
perda ou aumento de celulas. 

TUMOR : Palavra freqüentemente usada como sinônimo de neo 
plasma, entretanto, estritamente falando, não tem o mes - 
mo significado. Um tumor é uma intumescência que pode ser 
provocada não só por um aumento do numero de células, mas 
também por inflamação ou acúmulo de fluido numa área loca 
lizada. A 

CISTOS: É uma coleção anormal de líquidos dentro de uma ca 
vimxe eu de paredes definidas.

_ 

NEOPLASMA BENIGNO: Quando se usa a palavra benigno para 
descrever uma doença, isto implica que ela é relativamen- 
te inofensiva. O neoplasna benigno e aquele que não e le- 
tal, mas pode ser prejudicial devido á sua localização ou 
pelo fato de ocupar espaço. 

NEOPLASMA MALIGNO: Doença maligna são as que tem grande 
possibilidade de serem letais, a menos que se faça algo 
para interromper ou alterar seu desenvolvimento. A separa 
çãoéxmre neoplasma benigno e maligno nem sempre ê nítida, 
na medida em que muitos neoplasmas benignos, devido à lo- 
calização ou tamanho podem ser letais. Por outro lado, al 
guns neoplasmas malignos podem ter uma evolução relativa- 
mente lenta. - 

CARCINOMA: Neoplasmas malignos que surgem em tecidos ori- 
ginários de ectoderma ou endoderma embrionário. 

SARCOMA: Neoplasma maligno que se originam em tecidos for 
mados do mesoderma ou mesënquima. ` 

ONCOLOGIA: Estudo dos tumores. A palavra é muitas vezes E 
sada num sentido mais amplo, englobando todos os aspectos 
relacionados a tumores, inclusive prevenção, diagnósticos 
e tratamentos de pacientes com tumores. 

MACHADO (1989)



QUADRO DE s1NA1s E SINTOMAS coNFoRME 
A LocALIzAçÃo Do CANCER 

g 

Locais do corpo Principais sinais e sintomas 
1. Cancer em geral 

(e na cabeça) 
Perda repentina de peso, palidez. anemia 
sem causa aparente. fadiga frequente. 
tonturas e desmaios__constantes. Aumento 
do volume de gânglios. Inchamento dos 
vasos capilares. 

1 2 - Rosto. pele, boca. 
labios e lingua. 

Alteração de cor, número e aumento e 
escurecimento das verrugas. pintas e 
outros sinais. Queimaduras e feridas com 
dificil cicatrização. Caroços ou regiões 
endurecidas nos lábios. na boca e na lin- 
gua. Sinais que começam a crescer e a dar 
coceira. 

3. Garganta Dificuldade para eng:-Zir alimentos sólidos. 
Tosse sem razão aparente. Rouquidao 
constante. dísfonia. 

` 

4. Pulmão Tosses rebeicies e prolongadas. com expec- 
toraçao por veses acompanhada de sangue 
(hemorragia) 

5. Peito e Mamas ~ Caroços ou regloes enou.ecidos no peito 
eu nas mama5_ De_micio indolores. Au- 
menta dos gânglios auxiliares e do 
çescoçro. Sensação de voíurne e peso no 
šocal. quando a. mulher se movimenta.. 
Fratzque rnenrelrrz:-lite a té‹:::::: de “auto- 
ez-:ame dos seios”. npalpando-os cuidadosa 
e circularineme. 

` õfssôfagà Sensaçao de obstruçao. quando da inges- 
tão de alimento. Azia permanente: quei- 
maçâo na boca do estômago. 

7. Estômago Falta de apetite constante e rebelde. Sen- 
sação de peso e queimaçäo permanente no 
estômago. Repugnáncia ou preferência 
caprichosa por determinadas comidas ou 
bebidas. Nauseas e vômitos aquosos, 
acompanhados de alguns alimentos inge- 
ridos. Esvaziarnento rápido do estômago. 
Sinais de sangue, etc. _ 

8. Órgão genito-ur1- 
nários, rins. be- 
xiga, prostrata, 
etc. 

Dificuldade constante de urinar. Presença 
de sangue (hemorragia) na urina. O cân- 
cer da próstrata. por exemplo, è de facil 
diagnóstico. 

9. Órgão genitais 
(útero) 

Perda de sangue fora do ciclo menstrual 
ou prolongamento deste ciclo. Pequenas 
hemorragias após relações sexuais. Feri- 
das que não cicatrizam. (Faça exame 
periódico). * 

10. Intestinos e reto Alteração repetidas da funçao intestinal 
(diarréia e prisão de ventre alternadas). 
Presença de sangue nas fezes. O escureci- 
mento constante das mesmas pode indicar 
presença de sangue intestinal ou duo- 
denal. 

LONGHI,A. Como evitar o cancer. Portugal, Ed. Nova Critica, 1979. 

ANEXO III
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HOHENS HULHERES . 

. FORTALEZA (1978-1982) 
O 10 20 30* 60 .S0 60 70 00 0 10 20 30 B0 S0 60 70 80 |t1fl1t¡1111i1IliI| f1111I11|IiI1111f' 

::::::3 Pal. ‹zõ,z; õ‹›,z› [:::::°_~_'_:¡~zm‹z¬,o; 50,01 
21:: gzztômzgz ‹zz,õ; 44,5-› , [;__:_:¡:::35::¡m‹,¬_°;46_5, 

Prôstata (13,7; 30,5) -__¬p¢1e (z1,0¡ 34,5)
I 

Laringe (3 9' 7,8) 
ÊÚU 

RECIFE (1 980 ) 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

DODQJ 
[:;]_'3 Pulmão (11 5; 22,3) 

_ 
estômago ‹o,9; -no.1) U' 

' Q 
vario (5,0; 7,6) 

Íi7Ii¡iiI*Ii.1IiiilÍ| Í"Í”Ii11Í¡11'11IÍÍ11í' 
- - - - - - - ---¡Pe1e z -----¬] [::::] _______ ___.‹zv,a;aõ,a›a 1 cala uterino ‹a5,¬; az,z› ]_ _, [II] ____ -_3Pf¿Sfm‹22-¬=M-2> [::_Í)_ÇI¬Ma~a‹36.2= ‹=B.2› 

QUU
L C0 

sÃo PAULO (1978) 
o lo zo ao 1.o so õo vo ao fi¡1|1¡*¡|l1-)l1l.¡¡i1 O 

___ ___ J 
_____'_,'Est‹›mag‹› (17,-1; 29,9) ~___3Pe1e (34,2; 45,8) 
:J pulmãc, (12,5; 22,2) Estõmago (5,9; 8,6) _ 

1 z _ zzlga ‹õ,zz; ¬o,o› [1 ovwo ‹õ.¬z 1.¬› 

lo 2o ao ao so~ oo vo eo l\1l11111o|o1¡1¡1¡ 
|~ |'."""¬ P+=1›‹=, 
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1---¬~z.-ma 
J (40 3-62 4) _ _ _ -- - -'(53,8;65,E 

É. - - -J (43,0; 55,9) '¬ 
[:|'---3 Próstata ‹1s,o; 33,0) :I Estômago (-19,3; 25,1) 

1:) › › › É-) -__-É Lapinge (11 5- 17 3) 
_ 

__' Corpo do utero (10,4; 13,7) 

O 10 20 30 1.0 50 60 
PORTO ALEGRE (1 979-1 982) 

70 B0
3 f'1II\|ili¡1||l¡¡I| 

í _¬ J - . - - -- 1 9 1
1 [::|-zPe1° *27›8= 33›¬) Í: P212 <23›Y= 26-4) 

_: (43 9-67 9) 

O
É 

no 2o ao so so õo vo ao |›1l11|r*¡1¡l|â1¡
í 

1 Pulmao ' 

---¡ Mama -J (55,1; 

E515"-,aggu (20,1; 30,7) :Colo do Õtero (22,3; 23,7) :nu-J Próstata -‹19,5; 34,8) :cólon ‹11,õ; 12,9) 

:::)--:_-] Esõfaoo hm; 26.3) E3] ES*°"`a9° “”"* 12'” 
Figura 9 - Íaxas bruta (linha contínua) _e padronizada (tracejado) de incidência de câncer, por 100.000 ha 
bitantcs. das localizações anatouicas nais freqüenfenente aconetidas por esta doença, segundo o gexo. (Dado 
dos Regi`stros de Câncer no Brasil. Padronização pelo metodo direto. "5°"d°-Se a popul-ação-padrão nun 
dial de Segi.) 

GADELHA, M.I.P. câncer, um problema de saúde Pública nó Brasil. s.P., 1990.
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ANEXO VI 

ESCADA ANAIQÉSICA 

Narcoticos fortes 
A *Wëtadona 

X Morfina. *Hidromorfona 

PASSO 4 SEVERO 

N" 
_ arcoticos de *oxicodona força moderada *Levorfanol 

*Anileridina 
x Codeína *Oximorfona 

ODERADO A SEVERO PASSO 3 

Não narcoticos 4- Narcóticos suaves 
x ASA *Codeina - 

*Paracetamol -- Codeína 

SUAVE A. MODERADO PASSO 2

~ Nao narcoticos 
*Paracetamol x ASA *ANE 

RAsso 1 SUAVE 

X PRIMEIRA ELEIÇÃO 
' * ALTERNATIVAS 

Draw CANADA, oMsz Dolor X câncer, ano? ASA= á<=id0 a¢etil Sa-1i¢Êli¢° 
ANE: antiinflamatório nao eg 

teróide

1
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FATORES AssocIADos Ã Don 

ANEXO VII 

sintomas de debilidad patologia no cancerosa 
efectos colaterales de la terapia câncer 

perdida de la posición social 
_ FUENTE SOMATICA 

perdida de traba¡o, prestigio 
e ingresos ~ DOLOR ›

* 

ézóâdz del mi familiar DEPRESÍON IRA
P 
fatiga crónica e insomnio _ 

sentido de desamparo ANSIEDAD 
desfiguraciôn 

E1 

Í 
miedo al hospital o asilo -í----miedo al dolor 

enredos burocráticos 
amigos que no visitan 
demoras diagnósticas 
médicos inaccesibles 
fracaso terapêutico 

Pl'_€0¢upación por la familia----__finanzas familiares 
“"°d° É la mflfifífi --*_-----perdida del control corporal ¿°535°5¡¢3°› CU¡P3;----i-inseguridad sobre el futuro 

DHW CANADA, Dolor y Cancer , ano? 

. (Twycross/Lack 1983)
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ANEXO IX 

PROCESSO DE ENFERMAGEM
š 

~ Histórico de Enfermagem. 

l. Identificação: nome, cor, idade, estado civil, reli- 

gião, procedência, n9 filhos ( Q ,'tipo de parto e nintercor- 
_ ~ rencias), categoria, ocupaçao, escolaridade. 

' c 

2. Percepção e/ou expectativas do paciente: queixas, me- 

dos, dúvidas, preocupaçoes, hábitos, vícios etc. 
a) O que sabe sobre a doença e tratamento? 
b) Como se sente? 
C) Teve algum acontecimento triste em sua vida antes da doença? 
d) Como se vê como doente? 
e)_O que a doença significa para você? 
f) Como surgiu a doença? 

g) No que a doença lhe prejudica? 
h) Como encara o tratamento e o futuro?

- 

i) Tem alguém na família_que jã teve ou tem este problema? "

~ 
j) Qual sua relaçao com a família? 
k) O que mais deseja na vida. 

3. Atendimento das necessidades bio-psico-socio-espiri¬ 
tual: oxigenação, hidratação, alimentação, eliminação, sono e 

repouso, atividades físicas, integridade fisica, integridade 
cutâneo-mucosa, cuidado corporal, regulação neurológica; per-

à 

cepção dos õrgãos dos sentidos, sexualidade, meio ambiente, 

segurança, participação, gregâria, comunicação, auto-imagem, 
auto-estima, aceitaçao, auto-aceitaçao, auto-realizaçao, rei



creação, espaço, aprendizagem, filosofia de Yida, religiosida- 
\. - ~ 0 -

z de. " 
,

. 

\. . A 

4. Observações do_entrevistador. 
. . 

- Relaçao dos Problemas. 

- Intervenção de Enfermagem. 

~ ~ - Evoluçao e Avaliaçao.

M


