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RESUMO 

O cancro da próstata é a segunda principal causa de morte por cancro nos homens. O 

diagnóstico e o tratamento do cancro da próstata podem provocar alterações significativas na 

vida dos homens e, por consequência, modificar a sua qualidade de vida. Representa uma 

experiência dramática na vida de qualquer pessoa, perturbando a sua homeostasia e exigindo 

alterações na vida dos doentes e das famílias. 

Medidas de promoção da Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde (QdVRS) têm sido o 

foco de intervenção dos profissionais de saúde. A identificação de alterações na qualidade de 

vida pode orientar a equipa multidisciplinar para o desenvolvimento de um tratamento mais 

centrado no doente, permitindo que este passe pelo processo de transição de forma saudável.  

O objetivo deste estudo foi o de elaborar e implementar um modelo de acompanhamento de 

enfermagem para o doente com patologia oncológica da próstata. 

O presente estudo teve um cariz descritivo, analítico e longitudinal, de natureza mista, e 

realizou-se em duas partes. No estudo um - avaliação da QdRVS - participaram os doentes 

oncológicos da consulta externa de urologia de uma unidade hospitalar oncológica do Norte 

do País. A amostra, obtida por amostragem não probabilística por conveniência entre outubro 

de 2015 e julho 2016, foi constituída por 60 doentes. Como instrumentos de recolha de dados 

recorreu-se à utilização de uma escala genérica de qualidade de vida para doentes 

oncológicos, (EORTC QLQ-C30) e uma outra específica para doentes com cancro da próstata 

(QLQ-PR25). No estudo dois foi elaborado um modelo de acompanhamento para estes 

doentes, focado nas vulnerabilidades encontradas na avaliação da QdVRS, e testámos a sua 

aplicabilidade na consulta de urologia de uma instituição privada no Norte do País, de janeiro 

a julho de 2019. O modelo de acompanhamento de enfermagem foi dividido em cinco 

momentos, que correspondem às consultas de “follow-up” preconizadas pela instituição. Na 

primeira consulta foi também avaliado o tipo de informação que os doentes recebiam assim 

como o seu grau de ansiedade e depressão. Na última consulta de enfermagem foi realizada 

uma entrevista não estruturada com o objetivo de percebermos a aplicabilidade do modelo. A 

análise dos dados foi efetuada através da análise de conteúdo, tendo em linha de conta a 

metodologia de Bardin. 

Os principais resultados obtidos apontam para alterações nas dimensões da QdVRS ao longo 

de quatro momentos de avaliação (logo a seguir ao diagnóstico, um, três e seis meses após 

o diagnóstico), quer ao nível da funcionalidade, quer ao nível dos sintomas. Ao nível funcional 

foi detetada uma evolução das componentes emocional e social, em especial entre o primeiro 



 

e o terceiro mês. Também a funcionalidade ao nível da atividade sexual apresentou melhorias, 

nomeadamente nesse mesmo período. Em termos de sintomas foi também percecionado 

pelos doentes o alívio relativamente à fadiga, às náuseas e vómitos, ao distúrbio do sono, à 

obstipação e à diarreia. 

Após a implementação do modelo de acompanhamento podemos concluir que a “educação 

para a saúde, a autoconfiança e a atitude” são os aspetos essenciais no trabalho do 

enfermeiro para com estes doentes. O trabalho dirigido às vulnerabilidades de cada doente 

permitiu melhorar a sua qualidade de vida.  

 

 



ABSTRACT 

Prostate cancer is the second leading cause of cancer death in men. The diagnosis and 

treatment of prostate cancer can cause significant changes in men's lives and consequently 

modify their quality of life. It represents a dramatic experience in anyone's life, disrupting their 

homeostasis and demanding changes in the lives of patients and families. 

 Health-related Quality of Life (HRQoL) promotion measures have been the focus of 

intervention by health professionals. Identifying changes in quality of life can guide the 

multidisciplinary team to develop more patient centred treatment, allowing them to go through 

the transitional process in a healthy way.  

The aim of this study was to develop and implement a nursing follow-up model for patients 

with prostate cancer pathology.  

The present study had a descriptive, analytical and longitudinal nature, of mixed nature, and 

was conducted in two parts. In the first study - HRQoL assessment - the cancer patients 

participated in the external urology consultation of a cancer hospital in the north of the Portugal. 

The sample, obtained by non-probabilistic convenience sampling between October 2015 and 

July 2016, consisted of 60 patients. Data collection tools used a generic quality of life scale for 

cancer patients (EORTC QLQ-C30) and a specific one for prostate cancer patients (QLQ-

PR25) In the second study of the study we developed a follow-up model for these patients, 

focusing on the vulnerabilities found in the HRQoL assessment, and tested their applicability 

in urology consultation at a private institution in the north of the country from January to July 

2019. The model of nursing follow-up was divided into five moments, which correspond to the 

follow-up consultations recommended by the institution. At the first visit, the type of information 

patients received, as well as their degree of anxiety and depression, were also evaluated. In 

the last nursing consultation, an unstructured interview was conducted in order to understand 

the applicability of the model. Data analysis was carried out through content analysis, taking 

into account Bardin's methodology. 

The main results obtained point to changes in HRQoL dimensions over four evaluation 

moments (immediately after diagnosis, one, three and six months after diagnosis), both in 

terms of functionality and symptoms. At the functional level, an evolution of the emotional and 

social components was detected, especially between the first and third months. Also, the 

functionality at the level of sexual activity showed improvements, particularly during the same 

period. In terms of symptoms, relief was also perceived by patients regarding fatigue, nausea 

and vomiting, sleep disturbance, constipation and diarrhea.  



 

After the implementation of the follow-up model we can conclude that “health education, self-

confidence and attitude” are the essential aspects of nurses' work towards these patients. 

Working on the vulnerabilities of each patient has improved their quality of life. 

 



 

 

RÉSUMÉ 

Le cancer de la prostate est la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes. Le 

diagnostic et le traitement du cancer de la prostate peuvent entraîner des changements 

importants dans la vie des hommes et par conséquent modifier leur qualité de vie. Il représente 

une expérience dramatique dans la vie de n'importe qui, perturbant leur homéostasie et 

exigeant des changements dans la vie des patients et des familles.  

Les mesures de promotion de la qualité de vie liée à la santé (HRQoL) ont été au centre des 

interventions des professionnels de la santé. L'identification des changements dans la qualité 

de vie peut guider l'équipe multidisciplinaire pour développer un traitement plus centré sur le 

patient, leur permettant de passer par le processus de transition d'une manière saine. 

 Le but de cette étude était de développer et de mettre en œuvre un modèle de suivi infirmier 

pour les patients atteints de pathologie du cancer de la prostate.  

La présente étude avait un caractère descriptif, analytique et longitudinal, de nature mixte, et 

a été menée en deux parties. Dans la première étude - évaluation HRQoL - les patients 

cancéreux ont participé à la consultation externe d'urologie d'un hôpital de cancérologie du 

nord du Portugal. L'échantillon, obtenu par échantillonnage de commodité non probabiliste, 

entre octobre 2015 et juillet 2016, a été constitué par 60 patients. Les outils de collecte de 

données ont utilisé une échelle générique de qualité de vie pour les patients cancéreux 

(EORTC QLQ-C30) et une échelle spécifique pour les patients cancéreux de la prostate (QLQ-

PR25). Dans la deuxième étude, nous avons développé un modèle de suivi pour ces patients, 

axé sur les vulnérabilités trouvées dans l'évaluation HRQoL et testé son applicabilité lors de 

la consultation d'urologie d'un établissement privé du nord du pays, de janvier à juillet 2019. 

Le suivi infirmier a été divisé en cinq moments, qui correspondent aux consultations de suivi 

recommandées par l'établissement. Lors de la première visite, le type d'informations reçues 

par les patients, ainsi que leur degré d'anxiété et de dépression, ont également été évalués. 

Lors de la dernière consultation infirmière, une entrevue non structurée a été réalisée afin de 

comprendre l'applicabilité du modèle. L'analyse des données a été réalisée par l'analyse de 

contenu, en tenant compte la méthodologie de Bardin. 

Les principaux résultats obtenus indiquent des changements dans les dimensions de la 

HRQoL sur quatre moments d'évaluation (immédiatement après le diagnostic, un, trois et six 

mois après le diagnostic), à la fois en termes de fonctionnalité et de symptômes. Au niveau 

fonctionnel, une évolution des composantes émotionnelle et sociale a été détectée, 

notamment entre le premier et le troisième mois. La fonctionnalité d'activité sexuelle s'est 



 

également améliorée, en particulier au cours de la même période. En termes de symptômes, 

un soulagement a également été perçu par les patients en ce qui concerne la fatigue, les 

nausées et vomissements, les troubles du sommeil, la constipation et la diarrhée.  

Après la mise en œuvre du modèle de suivi, nous pouvons conclure que « l’éducation à la 

santé, la confiance en soi et l'attitude » sont les aspects essentiels du travail des infirmiers 

pour ces patients. Travailler sur les vulnérabilités de chaque patient a amélioré sa qualité de 

vie.
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I. INTRODUÇÃO 

A doença oncológica atinge uma percentagem significativa da população e a sua incidência 

tem aumentado nos últimos anos. As previsões para Portugal apontam para uma incidência 

de 50 000 casos em 2020 (Direção-Geral da Saúde, 2016a). 

Apesar do número de doentes que sobrevivem ao cancro ter vindo a aumentar nos últimos 

anos, devido a múltiplos fatores, como diagnóstico cada vez mais precoce e o 

desenvolvimento de intervenções terapêuticas mais eficazes, a doença oncológica está muito 

associada a uma evolução fatal e a um intenso sofrimento psicológico para o doente, mas 

também para as suas famílias (Cardoso, Luengo & Trancas, 2009; Šprah & Šoštarič, 2004). 

O cancro representa uma experiência dramática na vida de qualquer pessoa, perturbando a 

sua homeostasia e exigindo uma alteração de papéis, a redistribuição ou acréscimo de novas 

responsabilidades e a reorganização na dinâmica familiar para incorporar os cuidados do 

doente e o tratamento nas rotinas diárias (Cardoso et al., 2009). 

O impacto do diagnóstico, a confirmação da doença e o tratamento têm associados limitações 

físicas, funcionais e psicológicas, que acarretam uma redução significativa da qualidade de 

vida dos doentes (Machado & Sawada, 2008). 

Uma vez que a vida muda de um estado de saúde para um de doença, o significado da vida, 

as relações com os outros e as atividades do quotidiano ficam alterados. O doente enfrenta, 

a partir do momento do diagnóstico, um conjunto de mecanismos e de tarefas de adaptação 

à doença e às suas circunstâncias. O processo de transição do doente oncológico inicia-se 

no momento de diagnóstico, sendo o seu ponto de viragem a cirurgia ou o início dos 

tratamentos não cirúrgicos (Carvalho, 2012). Para que todo este processo ocorra, o doente 

tem de envolver-se, consciencializar-se e aceitar a sua nova condição, tendo a equipa de 

enfermagem um papel fulcral neste processo. 

Para Meleis e Trangenstein (2010, p. 66 como citado em Meleis, 2010), “a transição é um 

conceito central à enfermagem” porque: 

“o seu objeto é o cliente que se encontra a experienciar um processo de transição, a antecipá-lo ou 

mesmo a completá-lo e por isso a transição constitui-se como um fenómeno de interesse para os 

enfermeiros, quando as respostas a este processo são manifestadas através dos comportamentos 

relacionados com a saúde”. 
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Cada doente é um doente e a forma como experiencia o processo de transição é único, motivo 

pelo qual o cuidado transacional que lhe é proporcionado também é único. 

Nos dias de hoje e face ao envelhecimento da população para além de se procurar garantir 

uma maior sobrevida a estes doentes, o que importa na realidade é incrementar a qualidade 

de vida (QdV) dessa mesma sobrevivência. 

Pensou-se que o desenvolvimento de um modelo de acompanhamento de enfermagem, 

centrado nas vulnerabilidades dos doentes com cancro da próstata, poderá melhorar a 

qualidade de vida destes doentes. 

Como em qualquer investigação, partiu-se com imensas dúvidas e interrogações. 

Proporcionar ao doente oncológico uma melhor qualidade de vida ao longo do seu ciclo de 

doença foi o farol ao longo da investigação. Assim questionou-se: 

 Existem alterações nas diferentes dimensões da qualidade de vida dos doentes com 

patologia oncológica da próstata? 

 Quais as vulnerabilidades que os doentes com cancro da próstata apresentam? 

 Um modelo de acompanhamento de Enfermagem responde às necessidades dos 

doentes com patologia oncológica da próstata? 

O objetivo de um estudo aponta o motivo para o desenvolvimento do mesmo. Segundo Fortin 

(2009, p. 100) ”é um enunciado declarativo que precisa a orientação da investigação segundo 

o nível dos conhecimentos estabelecidos no domínio em questão”. 

Pelo exposto, o objetivo geral deste trabalho é: 

 desenvolver e implementar um modelo de acompanhamento de enfermagem para o 

doente com patologia oncológica da próstata. 

 

No que concerne aos objetivos específicos este estudo, pretende: 

1. avaliar a qualidade de vida dos doentes portadores de patologia oncológica da 

próstata; 

2. identificar as dimensões da qualidade de vida afetadas e respetivas vulnerabilidades; 

3. desenvolver um modelo de acompanhamento de enfermagem para doentes com 

cancro da próstata e, 

4. avaliar a aplicabilidade do modelo de acompanhamento de Enfermagem. 
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Posto isto, a finalidade do estudo é tentar contribuir para o desenvolvimento da disciplina de 

Enfermagem. 

Para o efeito, recorreu-se à pesquisa em bases de dados eletrónicas: CINAHL Plus with Full 

Text; MEDLINE with Full Text; EBSCOhost, assim como a livros e teses específicos da área. 

Esta dissertação de doutoramento congrega assim quatro capítulos: Introdução, 

Enquadramento, Investigação Empírica, Discussão, Conclusão e Referências Bibliográficas. 

No enquadramento abordou-se os conceitos chave desta investigação, cancro da próstata, 

qualidade de vida, transição saúde doença e modelo de gestão de casos. No capítulo 

investigação empírica, dividiu-se o trabalho em duas partes, tal como o nosso estudo, 

apresentando para cada parte o desenho do estudo, o contexto, a seleção dos participantes, 

os instrumentos de recolha de dados, as estratégias de recolha de dados, o tratamento de 

dados, as considerações éticas, os resultados e terminou-se com a discussão. 

Por fim, após serem apresentados os dois estudos, faz-se uma discussão final e expomos as 

conclusões do estudo em geral, através de uma reflexão profunda das evidências extraídas, 

assim como a bibliografia consultada para a realização desta investigação, complementando 

tudo com a anexação dos elementos por nós considerados essenciais à compreensão de todo 

o processo.
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II. ENQUADRAMENTO 

A investigação científica é uma atividade humana de grande responsabilidade moral pelas 

características que a definem. A procura da verdade que dá sentido a esta atividade exige 

rigor, isenção, persistência e humildade pois investigar é, antes de tudo, tentar contribuir para 

a interpretação da condição humana, na complexa estrutura social em que vivemos. O 

importante na ciência é revelar as relações entre as coisas, pois a forma como vemos a 

realidade depende do nosso conhecimento, cultura, experiência e expectativas (Carvalho, 

2009, p. 85). 

 

1. Qualidade de Vida 

O interesse pela qualidade de vida (QdV) existe desde os tempos remotos, porém, o uso no 

nosso quotidiano, bem como a preocupação pela avaliação sistemática e científica do mesmo 

é, ainda, relativamente recente (Venâncio, 2005). 

Diversas definições foram surgindo, ao longo do tempo, associadas ao termo qualidade de 

vida. Desde Hipócrates (século IV a.C.) e, posteriormente Paracelso (século XVI), que se 

demonstrava a preocupação pela QdV do doente (Nordenfelt, 1994). 

Uma das referências mais antigas de definição de QdV remonta a Aristóteles, que escreveu: 

Quer a pessoa mais modesta ou a mais refinada...entende 'vida boa' ou 'estar bem' como a 

mesma coisa que 'estar feliz'. Mas o que é entendido como felicidade é discutível...uns dizem 

uma coisa e outros outra e a mesma pessoa diz coisas diferentes em tempos diferentes: 

quando está doente pensa que a saúde é a felicidade; quando está pobre felicidade é a riqueza 

(Pimentel, 2006, p.15). 

Em 1920, Pigou, no seu livro sobre economia e bem-estar, discute o suporte governamental 

para as classes menos favorecidas, bem como o impacto na vida das pessoas e nas finanças 

nacionais, iniciando-se o uso do termo qualidade de vida associado à economia (Sampaio, 

2007). 

Ao longo do tempo, o termo ampliou-se “para significar, além do crescimento económico, o 

desenvolvimento social (saúde, educação, habitação, transporte, lazer, trabalho e 

crescimento individual)”. Assim, a partir da segunda metade do século XX, termos como 

“felicidade”, “satisfação com a vida”, “bem-estar”, “prosperidade”, “liberdade de escolha” e 
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“realização pessoal” passam a surgir na literatura como significado para “Qualidade de Vida”, 

o que dificulta a delimitação científica do conceito (Canavarro, Carona, Pereira, & Gameiro, 

2006). 

Em 1934, Roberts propôs um gráfico onde era representada a “saúde em geral” ao longo do 

tempo, sendo posteriormente, em 1970, apresentada uma proposta semelhante por Carlens, 

usando a expressão “qualidade de sobrevivência” (Pimentel, 2006). 

A ligação do termo QdV ao estado de saúde decorreu da clássica definição de saúde, feita 

em 1948, pela Constituição da Organização Mundial de Saúde (OMS), como “um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não simplesmente como a ausência de doença.” 

Esta definição implicou que as iniciativas de promoção de saúde deixassem de ser apenas 

dirigidas ao controlo de sintomas, diminuição da mortalidade ou aumento de esperança de 

vida, mas igualmente ao bem-estar e à qualidade de vida (Canavarro et al., 2006). 

A popularização da expressão QdV deu-se após a Segunda Guerra Mundial, quando nos anos 

60 os políticos a introduziram nos seus discursos. A partir da década de 60 verificou-se um 

aumento do número de investigações sobre níveis de QdV. A popularização deste conceito 

torna-se num dos principais obstáculos à sua discussão científica, uma vez que, como afirma 

Maguire (1991, p. 13) “todos têm a sua própria ideia do que é a QdV, e é nisso que reside o 

problema”. 
 

A QdV é um campo de investigação relativamente recente da Medicina, mais precocemente 

desenvolvido nas doenças oncológicas e cardiovasculares e, posteriormente, em muitas 

outras áreas. Surgiu na literatura médica em 1960 (Elkington, 1966). Ainda nesse ano, surgem 

os primeiros inquéritos para avaliar a QdV, nos quais foram referidos uma variedade de 

indicadores sociais e ambientais, presentes no relatório da Comission on National Goals 

(Pimentel, 2006). 

Em 1984, surge uma definição, por Tiel, McNeil e Bush, que sugerem que devem ser 

consideradas várias dimensões na QdV, podendo ser agrupadas em quatro dimensões: física 

e desempenho, psicológica e bem-estar, social e espiritual. Segundo estes autores, a QdV é 

"um conceito global que (...) inclui as vertentes psicológica, social, e física e incorpora tanto 

os aspetos positivos de bem-estar, como os aspetos negativos da doença" (Pimentel, 2003). 

Levine e Croog (1984) propuseram uma definição de QdV multidimensional: a funcionalidade 

ou a interação do indivíduo com o meio, nas suas diversas vertentes sociais, física, emocional 
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ou intelectual e a perceção subjetiva que engloba o sentido geral de satisfação do indivíduo e 

da sua própria saúde, em relação com a das outras pessoas que o rodeiam (Pimentel, 2003). 

Calman, em 1984, propõe que a QdV deva ser apenas medida e descrita em termos 

individuais, dependendo de todas as experiências e áreas da vida do indivíduo, tendo em 

consideração o impacto da doença e terapêutica. A QdV muda ao longo do tempo, mesmo 

em circunstâncias normais, uma vez que as prioridades e objetivos do indivíduo se alteram 

ao longo do tempo, de acordo com a sua experiência de vida (Pimentel, 2003). 

Em 1993, a OMS (WHOQOL Group, 1993, p. 153) propõe uma definição para QdV: 

 

Perceção por parte do indivíduo da sua posição na vida, no contexto cultural e sistemas de 

valores nos quais se insere, relacionados com seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações. É um amplo conceito de classificação, afetado de um modo complexo pela saúde 

física do indivíduo, estado psicológico, relações sociais, nível de independência e pelas suas 

relações com as características mais relevantes do seu meio ambiente. 

 

A QdV compreende, assim, concomitantemente aspetos objetivos e subjetivos (Couvreur, 

2001). 

De acordo com Rizzo e Spitz (2002, p.283) o conceito QdV: 

É um conceito vasto que pode ser definido de numerosas formas, podendo compreender os 

hábitos de vida, os estilos de vida e os índices de saúde. Ele é o produto da interação de um 

certo número de fatores psicológicos, ligados à saúde, sociais, ambientais, económicos, 

políticos, etc. 

Por sua vez para Dunn et al. (2003) citando a Organização Mundial de Saúde, a QdV pode 

ser definida como a perceção de cada um perante a sua posição na vida, no contexto da 

cultura e sistema de valores no qual vive e em relação com os seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações. É um conceito muito abrangente, afetado de forma complexa pela 

saúde física, estado psicológico, crenças pessoais, relações sociais e pela sua relação com 

as características mais relevantes do ambiente. 

Ferrel e Grant (1998) enfatizam, a existência de importantes domínios relativos à qualidade 

de vida, dos quais salientam o bem-estar físico, o bem-estar psicológico, as preocupações 

sociais e o bem-estar espiritual. 
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Faithfull e Wells (2003) referem, de igual modo, que a QdV é usualmente descrita em função 

de quatro dimensões: física, psicológica, social/desempenho de funções e sintomas. Assim, 

os autores referem que a avaliação da QdV incorpora, não só os aspetos funcional e físico 

relativos à doença, mas também a perceção do próprio indivíduo acerca do seu bem-estar 

tendo, também, em conta a existência de um nível básico de satisfação acerca da sua 

condição. 

As mesmas autoras referem, ainda, que perturbações na situação física e a ocorrência de 

sintomas físicos têm um impacto profundo e direto em todos os outros domínios. Problemas 

físicos, tais como sintomas incontroláveis ou diminuição da capacidade funcional, perturbam 

o bem-estar psicológico, criando uma enorme ansiedade, depressão e frustração no doente. 

Os sintomas físicos representam, ainda, uma enorme ameaça para o cumprimento das 

obrigações sociais do doente, família e amigos, nomeadamente para aqueles que assumem 

de forma mais efetiva as atividades cuidativas, em particular o controlo dos sintomas. Um 

agravamento da condição física do doente altera de forma direta a sua espiritualidade, tendo 

em conta que, quando o doente vivencia o sofrimento e a proximidade da morte, aumentam 

as suas necessidades espirituais. 

A oncologia foi uma das primeiras áreas da medicina a incorporar a QdV na gestão dos 

doentes, emergindo como um tópico central em oncologia no início dos anos 80, em parte 

devido ao crescimento da tecnologia médica usada na terapêutica do cancro, em que os 

doentes com patologias crónicas vivem mais tempo (Pimentel, 2006). 

O cancro não afeta apenas fisicamente os doentes, mas também pode ter um impacto 

negativo na qualidade de vida dos sobreviventes de cancro. Nos últimos anos tem-se dado 

muita atenção ao impacto do tratamento do cancro na QdV dos doentes. Vários relatos 

indicam que o maior comprometimento da QdV dos doentes com cancro pode ser atribuído 

aos efeitos colaterais do tratamento, sintomas do cancro e sofrimento psicológico (Sibeoni et 

al., 2018). 

A observação de QdV é valiosa pois permite ao profissional de saúde detetar a eficiência dos 

cuidados de saúde prestados, sendo, contudo, de difícil operacionalização visto ser um 

conceito individual. 

1.1. Qualidade de Vida relacionada com a saúde 

Segundo Pimentel (2006, p.25) existem dois grandes tipos de Qualidade de Vida (QdV) que 

se complementam: a Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde (QdVRS) e a QdV não 
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relacionada com a saúde. Para distinguir QdV com um significado mais genérico da QdV que 

mais se relaciona com a doença e a prática da Medicina utiliza-se a expressão Qualidade de 

Vida Relacionada com a Saúde (QdVRS). 

O conceito de Qualidade de Vida relacionada com a Saúde é um conceito mais específico e 

ainda mais atual que o conceito de QdV (Rodrigues, 2007). 

A Qualidade de Vida relacionada com a Saúde é um conceito bastante amplo e 

multidimensional que inclui sintomas de doença, condição de saúde, efeitos colaterais do 

tratamento, estado funcional em diferentes domínios, nomeadamente estado físico, social e 

mental (van Roij, Fransen & van de Poll-Franse, 2018). 

Além de sua natureza multidimensional, existe um componente que é central à sua definição 

que é a perspetiva subjetiva de cada paciente. Atualmente, os resultados da QdVRS são 

definidos em todos os relatórios sobre a condição de saúde dos doentes sem que haja 

qualquer interpretação por parte de clínicos. Estes resultados são obtidos através dos doentes 

e da perceção do que é a sua qualidade de vida (Revicki, Kleinman, & Cella, 2014). 

Para Pimentel (2006, p.25) 

A QdVRS é uma parte da QdV geral do indivíduo, e pode ser definida de uma forma simples, 

como constituída pelos componentes que representam a parte da QdV de um indivíduo 

relacionada com a saúde (doença e terapêutica), devendo abranger, no mínimo, os seguintes 

aspetos: sintomas produzidos pela doença ou tratamento; funcionalidade física; aspetos 

psicológicos; aspetos sociais, familiares, laborais e económicos. Todos estes itens estão 

interrelacionados e influenciam-se mutuamente. 

A sua aplicação começou a tornar-se popular na investigação em saúde a partir da década 

de 70 (Pais-Ribeiro,1994), como consequência da segunda revolução da saúde, que 

correspondeu à mudança de paradigma em relação à saúde/doença. Até esta data, a saúde 

e a doença eram vistas como estados apenas definíveis em termos biológicos e a partir desta, 

passaram a ser entendidas de um modo holístico (Pais-Ribeiro, 1994). 

O conceito de QdV no âmbito dos cuidados de saúde tem dois motivos, nomeadamente: 

 O aparecimento de modelos de intervenção em saúde, encarando o Homem numa 

perspetiva holística; 

 A alteração do padrão de doença, em que as doenças agudas, consequentes das 

baixas condições socioeconómicas, deram lugar a doenças crónicas e de evolução 
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lenta, caracterizadas pelo aumento da esperança de vida, e com índices de 

morbilidade mais elevados (Matos, 2001; Pais-Ribeiro, 1994 ). 

Pereira e Lopes (2005) referem que a importância da QdVRS emerge não só de uma evolução 

do modelo biomédico para o modelo holístico, como está relacionada com a procura da 

humanização dos cuidados. Razões históricas e sociais que estiveram na origem de 

importantes movimentos de direitos cívicos e que conduziram ao desenvolvimento da Carta 

dos Direitos do Homem, da Carta dos Direitos da Criança e, mais tarde dos Direitos do Doente, 

também, levaram ao desenvolvimento da expressão QdVRS (Duro, 2009). 

Num dos estudos mais importantes sobre a QdV, realizado por Campbel, Converse e Rodgers 

(1976 como citado em Pais-Ribeiro, 1998) concluiu-se que a saúde era a variável que melhor 

explicava a qualidade de vida”. Uma das relações entre estes dois conceitos (qualidade de 

vida e saúde) é a de que a QdV é o objetivo e a saúde é o objeto de intervenção, pelo que 

intervindo sobre a saúde se pode melhorar a qualidade de vida (Rodrigues, 2009). 

Pode-se concluir que a QdVRS é um conceito mais abrangente que o de saúda sendo, esta 

última, entendida como um dos recursos pessoais dos indivíduos e um dos indicadores que 

permite medir a QdV (Pais-Ribeiro, 1998). 

A QdVRS é hoje um objetivo prioritário dos serviços de saúde, concomitantemente à 

prevenção de doenças, à efetivação da cura e ao alívio de sintomas ou ao prolongamento da 

vida humana (Ferreira, 1994) começando a desenvolver-se no sentido de valorizar parâmetros 

mais amplos, para além da diminuição da mortalidade ou do aumento da esperança de vida 

(Rodrigues, 2007). 

Segundo Pereira (2005), é fundamental considerar-se não só a quantidade de vida, mas 

também a qualidade de vida do indivíduo. Tal como refere a OMS (1933) é preciso acrescentar 

vida aos anos e não anos à vida. 

Tchekmedyian, Hickman, Siau, Greco, & Aisner propõem, em 1990, o esquema apresentado 

na figura 5, para definir a QdVRS, no qual introduzem as suas dimensões e respetivos 

componentes e onde se pode observar que a QdVRS tem forte relação com o estado 

psicológico, o desempenho funcional e social, assim como com os sintomas e os efeitos 

adversos (Figura 1). 
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Figura 1: Qualidade de vida relacionada com a saúde, as suas dimensões e respetivos componentes 

(adaptado de Tchkmedylan et al., 1990, p.187). 

 

1.2. Qualidade de Vida no cancro da próstata 

A QdVRS inclui a forma como as pessoas percebem a sua saúde, e decorre de fatores 

relacionados com incapacidade e disfunção. Por este motivo a sua avaliação é importante, 

pois a disfunção e incapacidade dos doentes, não se refletem em medidas estandardizadas 

de morbilidade e mortalidade (Pimentel, 2006). 

O cancro é uma doença crónica que representa elevada morbilidade e mortalidade (Oliveira 

& Pimentel, 2008). O avanço tecnológico da Medicina tem conseguido que, doentes com 

patologias crónicas, embora não alcançando a cura, vivam durante mais tempo do que outrora 

(Pimentel, 2003). 

A avaliação da QdVRS de doentes com cancro tem sido relacionada a diferentes temas que 

envolvem o seu tratamento, contribuindo para uma otimização dos recursos disponíveis e para 

melhorar os diferentes aspetos da qualidade de vida (Franzi & Silva, 2003; Seidl & Zannon, 

2004). 
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A QdVRS complementa os objetivos da terapêutica oncológica, cujos propósitos não podem 

limitar-se à redução da massa tumoral ou à sobrevivência (Jones, Fayers, & Simons, 1987). 

Oliveira e Pimentel (2006) acrescentam que atualmente os tratamentos possibilitam aumentar 

a sobrevivência dos doentes oncológicos, porém, na maioria de vezes, à custa de grande 

sofrimento face aos efeitos adversos, daí que, para além do prolongamento da vida, é 

primordial a manutenção de uma vida com qualidade. 

Para que o doente com cancro consiga obter um bom índice de qualidade de vida é importante 

que o seu estado emocional, embora abalado, se mantenha saudável. No entanto, estudos 

referem que é frequente o aparecimento de transtornos psicológicos após o diagnóstico de 

uma doença grave, como o cancro (Baptista, Dias, & Santos, 2006; Carvalho et al., 2007; 

Garcia, Tafuri, Nogueira, & Carcinoni, 2000). 

O risco do desenvolvimento de transtornos, nesses doentes, deve-se a diferentes fatores, tais 

como estigma da doença, dificuldade para enfrentar o tratamento (quimioterapia, radioterapia, 

etc.) e seus efeitos e a readaptação após o tratamento (Pimentel, 2006). 

O doente oncológico sofre, ao longo do curso da sua doença, uma deterioração progressiva, 

limitações físicas, funcionais e psicológicas que aumentam dia após dia e levam a uma 

dependência cada vez maior dos seus familiares, cuidadores e equipas de saúde, relatando 

o impacto da sua doença na QdV (Paredes et al., 2008). 

Se anteriormente as implicações da doença oncológica e o seu tratamento eram avaliadas 

mediante os resultados biomédicos (resposta tumoral, tempo de remissão da doença e o nível 

de toxicidade associado ao tratamento), atualmente tem aumentado o interesse em expandir 

os parâmetros desta avaliação, tendo em conta, o impacto da doença e do seu tratamento na 

QdV dos doentes (Santos & Pais-Ribeiro, 2001). 

A QdV do doente oncológico depende muito das expectativas pessoais, que por sua vez 

variam em função de uma série de fatores, como, por exemplo, as experiências de vida. Por 

isso, perante um mesmo diagnóstico oncológico, as expectativas entre os indivíduos poderão 

ser totalmente diferentes. Qualquer doente com patologia oncológica terá um nível de QdV 

tão elevado quanto menor for a distância entre as suas esperanças, ambições, desejos e a 

sua realidade atual (Rodrigues, 2007). 

Nesta linha de pensamento, e segundo Leiberich et al. (1993), valores altos de QdV 

encontrados no doente oncológico devem-se às elevadas perceções de perigo e reduzidas 

aspirações, bem como ao apoio emocional recebido pelos familiares, companheiros e amigos. 
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Pais-Ribeiro (1999) corrobora com a opinião supracitada, considerando que o suporte social 

constitui um fator importante para o alívio do stress podendo retardar o desenvolvimento da 

doença e melhorando a QdV. 

No decurso da doença, por norma, não só a QdV do doente, mas também das pessoas com 

quem vive, é muito alterada, na medida em que o cancro invade o doente, mas penetra 

também na família e no seu meio ambiente (Moreira, 2001). A família acaba por vivenciar 

momentos de stress, tal como o portador da doença oncológica (Dias, Leal, & Reis, 2002). 

Para além da doença, outros componentes podem afetar a QdV dos doentes oncológicos 

(Santos & Pais-Ribeiro, 2001). Existe um conjunto de sintomas e de complicações a nível 

funcional que se apresentam em muitos tipos de neoplasias, tais como a dor, a fadiga, a 

sonolência, as insónias, a xerostomia, a anorexia e outros mais associados ao grau de 

funcionalidade, nomeadamente, alterações no autocuidado ou dificuldade em manter as 

tarefas familiares, ocupacionais e sociais que têm um impacto na QdV do doente. Alguns 

trabalhos referem que a avaliação da QdV se relaciona muito com a presença ou ausência 

destes sintomas sendo que a dor constitui um dos sintomas mais importantes na avaliação da 

QdV do doente oncológico (Santos & Ribeiro, 2001). 

Faithfull e Wells (2003) salientam que os sintomas físicos contribuem, de forma óbvia, para a 

QdV, todavia são meros componentes, que aumentam ou diminuem o stress. As crenças 

culturais, o significado da doença e os aspetos do bem-estar emocional e social são a chave 

para influenciar as perceções do doente, sendo estes aspetos muito mais difíceis de avaliar 

(Cotrim, 2007). 

Pode-se, desta forma concluir que os fatores que afetam mais significativamente a QdV dos 

doentes oncológicos são os sintomas físicos e psicossociais característicos da doença 

oncológica, a impressibilidade associada ao diagnóstico e tratamento, bem como as opções 

de coping (Santos & Ribeiro, 2001). 

Com o envelhecimento da população e o aumento do número de novos casos de cancro da 

próstata, aumentam também o número de tratamentos realizados. Das várias opções 

existentes, nenhuma se encontra isenta de efeitos secundários. Os doentes com cancro da 

próstata relatam alterações ao nível da função sexual, da função urinária, alterações 

intestinais, ansiedade, entre outras. Sendo o impacto na QdVRS um fator importante ao 

considerar as opções de tratamento (Cuypers et al., 2018). 
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Uma vez que a doença oncológica afeta várias dimensões da qualidade de vida é emergente 

a sua avaliação, contudo, e como já foi referido, trata-se de um constructo complexo e não 

existe um modo único nem perfeito de o medir (Venâncio, 2005). Desde longa data que o 

conceito de QdVRS tem vindo a exigir o desenvolvimento de instrumentos adequados para a 

avaliação de parâmetros mais subjetivos da saúde das populações (Venâncio, 2005). 

Presentemente, os instrumentos de avaliação existentes, tornam possível definir o que pode 

prejudicar ou melhorar a QdV dos doentes, o que possibilita uma intervenção mais ajustada 

por parte dos profissionais de saúde (Pimentel, 2003). 

A monitorização da QdVRS é extremamente importante no tratamento do cancro porque 

aumenta a conscientização dos profissionais de saúde para antecipar melhor as mudanças 

nas necessidades dos doentes e melhora os resultados clínicos (van Roij et al., 2018). 

A OMS, na procura de um instrumento de avaliação, dentro de uma perspetiva genuinamente 

internacional, organizou um projeto colaborativo multicêntrico, sendo o seu resultado a 

elaboração do WHOQOL-100, um instrumento de avaliação da QdVRS composto por 100 

itens. O WHOQOL Group teve como principais objetivos: decompor a definição da QdV nos 

aspetos ou fatores considerados necessários para uma medição compreensiva, 

operacionalizar esses fatores e desenvolver escalas de respostas em diversas versões 

linguísticas. Os domínios e itens escolhidos para estes instrumentos são sensíveis para 

avaliar o impacto da doença e do tratamento no quotidiano do doente (Venâncio, 2005). 

O WHOQOL-100 é composto por 100 questões que avaliam seis domínios: Físico, 

Psicológico, Nível de Independência, Relações sociais, Meio-ambiente e Espiritualidade 

/Crenças Pessoais (Rugiski, Pilatti, & Scandelari, 2000). 

Existe, ainda, outro instrumento de avaliação da qualidade de vida validado para a população 

portuguesa, o Medical Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey (SF-36). O 

instrumento SF-36 inclui oito sub-dimensões que avaliam diferentes áreas do estado de 

saúde: função física, desempenho físico, dor física, saúde em geral, saúde mental, 

desempenho emocional, função social e vitalidade. As oito sub-dimensões podem agrupar-se 

em duas dimensões gerais de estado de saúde: física e mental. A dimensão física 

compreende a função física, o desempenho físico, a dor física e a saúde em geral, e a 

dimensão mental é constituída pela saúde mental, desempenho emocional, função social e 

vitalidade. A opção pelas duas medidas sumárias permite reduzir o número de comparações 

e consequentemente de inferências estatísticas na análise dos resultados (Severo, Santos, 

Lopes, & Barros, 2006). 
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Os instrumentos existentes para a avaliação da QdV podem ser divididos em genéricos e 

específicos. Os genéricos procuram avaliar de forma global os aspetos importantes 

relacionados à QdV (físico, social, psicológico, espiritual) como os exemplos acima referidos. 

Os instrumentos específicos podem ser direcionados para avaliação de determinada função 

(capacidade funcional, sono, função sexual, aspetos sociais), população (idosos, jovens, 

mulheres) ou doença (cancro da mama, cancro do ovário, cancro da próstata). 

De entre os instrumentos específicos para a doença oncológica, destacam-se o Quality of Life 

Questionary Cancer (QLQ-C30), da European Organization for Treatment of Cancer 

(EORTC), um dos instrumentos que será utilizado neste estudo e a sua versão direcionada 

para o cancro da próstata (QLQ-PR25). 

 

2. Cancro da próstata: a evidência atual 

Histologicamente, a próstata é um conglomerado de 30-50 glândulas exócrinas 

tubuloalveolares complexas formadas em 3 camadas: camada peri-uretral de glândulas 

mucosas, camada submucosa e uma camada das glândulas principais que formam uma 

haste. As principais glândulas – as maiores e mais numerosas na próstata - produzem 

secreção prostática, um dos principais componentes do esperma (30% do volume total), 

composto de açúcares simples, lipídios, fosfatos ácidos, enzimas proteolíticas, fibrinolisina e 

ácido cítrico, ligeiramente alcalino. A síntese e libertação da secreção prostática permanece 

sob regulação hormonal, mantida principalmente pela forma ativa de testosterona e di-

hidrotestosterona, com a função de alimentar e proteger os espermatozoides (Pyda-Karwicka 

et al., 2018). 

A próstata é uma glândula, do tamanho de uma noz, presente no corpo do homem que se 

começa a desenvolver, aumentando de tamanho, durante a adolescência. O seu tamanho 

médio é de aproximadamente 3-4 cm na base, 4-6 cm na parte céfalo-caudal e 2-3 cm na 

parte ântero-posterior, estando localizada entre a bexiga e a pélvis e em frente ao reto, sendo, 

por isso, possível sentir-se através do exame de toque retal (Pyda-Karwicka et al., 2018). 

As principais causas de alterações da próstata são o cancro, a hiperplasia benigna da próstata 

e a prostatite, que podem ser devido a herança genética, alterações hormonais ou infeções 

víricas ou bacterianas (Sarris et al., 2018).Devido à sua localização anatómica, se a próstata 

sofrer um aumento de tamanho, provocado por patologia benigna ou maligna, pode provocar 
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uma diminuição progressiva do calibre da uretra e condicionar uma obstrução parcial ou total 

do fluxo de urina (Morote, Maldonado,& Morales-Bárrera, 2016). 

A próstata, tal como todos os órgãos do nosso corpo, é formada por diferentes tipos de células 

que se dividem de forma organizada para substituir outras que estão velhas ou mortas. O 

processo de divisão e morte celular é determinado por alguns genes, que têm como função 

enviar informação à célula para iniciar a duplicação celular ou se destruir. Nalguns casos estes 

genes podem sofrer mutações e o resultado é a transmissão de uma informação alterada, que 

pode dar lugar a uma inibição do sinal para a morte celular ou para o aumento da proliferação 

celular (Pyda-Karwicka et al., 2018). 

O cancro é um processo causado pelo crescimento anormal e desordenado de determinadas 

células que acabam por formar massas, as quais denominamos de tumores. Os tumores 

malignos, conhecidos como cancro, caracterizam-se pela sua capacidade de crescer de forma 

incontrolada, invadindo não só os tecidos mais próximos como os mais distantes. Quando se 

estendem a outros órgãos através da corrente sanguínea ou linfática dão lugar a um processo 

chamado metastização. O cancro da próstata diferencia-se de outros tumores malignos pela 

lenta evolução observada na maioria dos casos, o que faz com que, por vezes, alguns 

sintomas se manifestem apenas em fases avançadas da doença (Berman, Rodriguez, & Veltri, 

2012). 

Existem fatores de riscos que aumentam a probabilidade de desenvolver cancro da próstata, 

contudo tê-los não significa que a doença vai obrigatoriamente desenvolver-se. Entre os 

fatores de risco, pode-se citar: 

 Idade: indivíduos mais velhos têm maiores probabilidades de desenvolver cancro da 

próstata, especialmente acima dos 50 anos; 

 Etnia: indivíduos de raça negra são grupo de risco para o desenvolvimento deste tipo 

de tumor; 

 Histórico Familiar: pessoas que têm histórico familiar de cancro da próstata têm 

grandes probabilidades de o vir a desenvolver. Quando um parente em primeiro grau possui 

esse histórico, o indivíduo tem duas vezes mais probabilidade de contrair a doença. 

Aparentemente a agressividade do tumor também guarda correlação com esse histórico. 

Doentes cujos parentes desenvolveram a doença previamente aos 55 anos possuem uma 

propensão ainda maior de desenvolver a doença, frequentemente em idades mais precoces 

do que outros indivíduos; 
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 Fatores Hormonais: a quantidade de hormonas androgénicas (por exemplo, a 

testosterona) tem impacto na formação tumoral, principalmente em relação ao envolvimento 

com a reformulação celular prostática. Níveis elevados de testosterona parecem corroborar 

com o desenvolvimento da neoplasia; 

 Tabagismo: o tabagismo é fator de risco para inúmeros tipos de cancro e isso não é 

diferente com o de próstata. O ato de fumar está envolvido principalmente na agressividade 

tumoral: tabagistas têm, em média, 30% mais de probabilidade de morrer por cancro da 

próstata que um não fumador; 

 Obesidade: a obesidade parece ter relação tanto com a mortalidade quanto com o 

aparecimento do cancro da próstata. A principal causa deve-se a uma hormona chamada 

leptina, encontrada em altas concentrações nos obesos; 

 Genética: mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 mostram ser risco independente para 

o desenvolvimento do cancro da próstata com probabilidades aumentadas em duas e sete 

vezes, respetivamente. Além disso, nesses doentes a agressividade tumoral mostra bem 

superior; 

 Inflamação: doentes que desenvolvem prostatites parecem ter maior propensão ao 

desenvolvimento do cancro; 

 Outros: alguns estudos evidenciam o consumo de álcool e de gorduras como maléficos 

e a vitamina E e o selênio como fatores protetores, mas ainda não há conclusões definitivas. 

Défices de vitamina D podem aumentar o risco de desenvolvimento de cancro da próstata 

(Rawla, 2019; Soares et al., 2018). 

 

2.1. Incidência 

As taxas de incidência de cancro da próstata são altamente variáveis em todo o mundo 

(Rawla, 2019), entre regiões e populações (Figura 2). Em 2018, 1,276,106 novos casos de 

cancro da próstata foram registrados em todo o mundo, representando 7,1% de todos os 

cancros em homens. 

A taxa padronizada por idade mais alta foi registada na Oceânia (79,1 por 100,000 pessoas) 

e América (73,7), seguida pela Europa (62,1). Por outro lado, a África e Ásia apresentaram 

taxas de incidência menores do que as de Países desenvolvidos (26,6 e 11,5, 

respetivamente). As diferenças nas taxas de incidência foram de 190 vezes, entre as 

populações na taxa mais alta (França, Guadalupe, 189,1) e as populações com a taxa mais 

baixa (Butão 1,0). 
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A incidência de cancro da próstata aumenta com a idade. Apesar de apenas 1 em 350 homens 

com menos de 50 anos ser diagnosticado com cancro da próstata, a taxa de incidência 

aumenta até 1 em cada 52 homens entre os 50 e os 59 anos. A taxa de incidência é quase 

60% em homens com idade acima de 65 anos (Rawla, 2019, p. 64). 

 

Figura 2: Taxas de incidência padronizadas por idade para o cancro da próstata em todo o mundo em 

2018, em homens de todas as idades (Rawla, 2019). 

Segundo a Direção-Geral da Saúde (2016a), em Portugal, a probabilidade de morrer entre os 

30 e os 69 anos por tumores malignos apresenta globalmente uma tendência de decréscimo, 

situando-se nos anos mais recentes, relativamente estável, próxima dos 7% de toda a 

mortalidade. Todos os modelos elaborados apontam para que esta probabilidade de morte se 

venha a reduzir até 2025. No entanto, neste momento, nas condições atuais, é quase certo 

que Portugal ficará muito aquém de conseguir a redução de 25% da mortalidade nestes 

grupos etários por tumores malignos. O número de novos casos de cancro tem subido a uma 

taxa regular de 3% ao ano. Este aumento é maior na taxa bruta do que na padronizada, 

refletindo tanto o envelhecimento da população, como uma sobrevivência maior ao cancro e 

a outras doenças. O peso absoluto e relativo das doenças oncológicas também tem vindo a 

aumentar. No sexo masculino os tumores mais frequentes são os da próstata, do pulmão, do 

cólon e do reto (Figura 3). 
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Figura 3: Taxa bruta e taxa padronizada de incidência de tumores malignos (por 100 000 habitantes) 

no sexo masculino, por patologia, Portugal, 2010 (Direção-Geral da Saúde, 2016a, p.96). 

 

A variação do número de novos casos e dos óbitos por cancro, ao longo das últimas décadas, 

mostra uma linha ascendente em ambos os parâmetros, mas crescendo muito mais a 

incidência do que a mortalidade. Embora e tenha cada vez mais casos, fruto do 

envelhecimento da população e da mudança de estilos de vida, há cada vez mais sucesso no 

tratamento deste grupo de doenças. A análise das variações de mortalidade por neoplasia 

maligna mostra, em 2015, um aumento da taxa bruta em 2%, mesmo assim inferior ao 

aumento esperado da incidência, que deverá rondar os 3%. O número de óbitos, bem como 

a taxa padronizada, relacionados com o cancro da próstata, tiveram uma diminuição em 2015, 

sendo mais marcante a diminuição da taxa de mortalidade. Significa esta informação que 

houve menos óbitos e estes ocorreram em idades mais avançadas (Direção-Geral da Saúde, 

2017). 

 

2.2. Diagnóstico 

Doentes com cancro da próstata na fase inicial, passível de tratamento curativo, não 

desenvolvem qualquer sinal ou sintoma relacionado à neoplasia. Os sintomas só se 

manifestarão na doença localmente avançada ou na doença metastática. Desta forma, a 

prevenção tem como objetivo realizar o diagnóstico do cancro de próstata em fases iniciais, 

permitindo melhores resultados no tratamento da doença (Morote et al., 2016). 
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Apesar da sua lenta evolução e da manifestação tardia dos seus sintomas, o cancro da 

próstata pode ser diagnosticado através de exames médicos específicos: 

 Toque retal: para diagnóstico de cancro da próstata deve ser realizado 

preferencialmente pelo médico urologista. Ao realizar o exame, o médico tenta definir algumas 

características da próstata: tamanho, consistência, superfície, forma, limites e sensibilidade. 

Isso permite que defina se há algum problema e estabeleça o próximo passo. Em geral, 

alterações no toque retal com antígeno prostático específico (PSA) maior que 3ng/ml já são 

suficientes para indicação de ecografia prostática transretal, exame mais utilizado como 

primeira escolha para avaliação prostática; 

 Antígeno prostático específico (PSA): é o marcador mais utilizado no rastreamento e 

no acompanhamento do cancro da próstata. Trata-se de uma proteína identificada no líquido 

seminal, produzido principalmente pelo tecido prostático, não sendo um marcador cancro-

específico. Um valor de PSA abaixo de 4,0 ng/mL é aceito como normal. Entretanto, outros 

fatores podem causar elevação de PSA – como prostatites, isquemias e infartos prostáticos, 

hiperplasia prostática benigna, manipulação (biópsias prostáticas, ressecção transuretal de 

próstata, cistoscopias) e causar redução de PSA, como medicações (inibidores da 5 Alfa 

redutase e antiandrogênicos); 

 Ressonância magnética: a evolução dos métodos de imagem tem-se tornado um 

grande aliado no diagnóstico do cancro da próstata. A ressonância magnética é uma 

modalidade de imagem que não envolve radiação ionizante, e fornece imagens de alta 

resolução com excelente contraste de tecidos moles; 

 Ultrassonografia transretal com biópsia prostática por agulha: utilizado para o 

diagnóstico definitivo do cancro da próstata. Este exame está indicado em qualquer situação 

de alterações isoladas ou conjuntas de PSA, toque retal e imagem. Durante este exame são 

coletados em média dez a 12 fragmentos prostáticos, que serão enviados para análise 

histopatológica (Sarris et al., 2018). 

O resultado histopatológico identificará o grau de displasia e percentual de comprometimento 

das amostras, o que auxiliará no estadiamento do cancro da próstata. 

Segundo a American Urological Association, a European Association of Urology, a American 

Cancer Society (Mottet et al., 2017) para ser diagnosticado o cancro da próstata deve:   

 realizar-se toque retal em doentes a partir dos 40 anos de idade até os 75 anos de 

idade, como parte do exame médico;  

 considerar-se o uso de PSA entre os 40 e 75 anos (desde que haja possibilidade 

de sobrevida a 10 anos) em: 
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o doentes com alto risco para cancro da próstata (negros ou com familiares 

com cancro da próstata antes dos 65 anos);  

o doentes sintomáticos, e; 

o doentes que queiram realizar o exame. 

Depois dos 75 anos, os riscos tornam-se muito pequenos (desde que já realizado algum 

acompanhamento prévio, obviamente) e mesmo que o cancro apareça, é muito provável que 

o doente não vá morrer por causa dele (Mottet et al., 2017). 

Em Portugal, a determinação do PSA não deve ser prescrita para rastreio populacional de 

cancro da próstata. A sua determinação para rastreio oportunístico só deve ser prescrita em: 

a) pessoas entre os 50 e 75 anos; b) monitorização de pessoas com carcinoma da próstata 

após tratamento; e c) a doentes com estádio avançado da doença, resistente à castração 

(Direção-Geral da Saúde, 2017). 

É válido lembrar que o PSA é um marcador órgão-específico e não cancro-específico. Ou 

seja, outros problemas de saúde, como inflamação da próstata, podem alterá-lo (Pyda-

Karwicka et al., 2018), por isso o diagnóstico de cancro da próstata não pode apenas basear-

se no PSA. 

 

2.3. Estadiamento 

O estadiamento é o processo pelo qual se certifica se as células do cancro se espalharam da 

próstata para outras estruturas próximas ou mais distantes. A informação obtida pelo processo 

de estadiamento determina o estádio da doença, fundamental para o tratamento poder ser 

planeado. 

O estadiamento do cancro da próstata inclui a análise da anatomia patológica aos tecidos 

recolhidos, exames de imagem ou de medicina nuclear. O resultado anatomopatológico é o 

resultado mais importante nesta fase. É atribuído um grau ao aspeto das células consoante o 

nível de diferenças que apresentam face às células prostáticas normais. Este grau mede-se 

numa escala de 6 a 10 e dá-se pelo nome de Grau de Gleason (Sousa & Figueiredo, 2017). 

A categoria T classifica a dimensão do crescimento do tumor. Dentro desta categoria, a escala 

para tumores malignos é de 1 a 4. Cada classificação tem subclassificações identificadas por 

letras (Figura 4). 
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Figura 4: Classificação TNM (Classification of Malignant Tumors) para carcinoma da próstata (Sousa 

& Figueiredo, 2017, p. 5). 

 

2.4. Tratamento 

Existem diferentes tipos de tratamento para o cancro da próstata, nomeadamente cirúrgico e 

não cirúrgico. As decisões sobre o tratamento devem ser tomadas após todas as opções 

terem sido discutidas com uma equipa multidisciplinar (incluindo médicos urologistas, 

radioterapeutas, oncologistas, patologistas e radiologistas) e após o equilíbrio dos benefícios 

e efeitos colaterais de cada modalidade de terapia, com o doente (Mottet et al., 2017). 

De entre as opções de tratamento para o cancro da próstata temos: 

 Prostatectomia Radical (PR) 

Tumor primário (clínico) 
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O objetivo da prostatectomia radical é a erradicação do cancro da próstata com preservação 

da continência e sempre que possível da função sexual. Os doentes vão ser candidatos a PR 

se se verificarem os seguintes critérios: 

 idade: o doente deve ter uma esperança média de vida de pelo menos 10 anos. Idades 

mais avançadas aumentam o risco de maiores complicações, nomeadamente a 

incontinência urinária; 

 ausência de comorbilidades que contraindiquem a cirurgia; 

 cancro da próstata caracterizado como risco baixo ou intermédio (Albertsen, 2014). 

A prostatectomia radical é, no presente, o único tratamento para o cancro da próstata 

localizado com comprovado benefício na sobrevivência global e na sobrevivência específica 

de cancro, comparativamente ao watchful waiting (Albertsen, 2014). 

Existem 3 tipos de abordagem de PR: aberta, laparoscópica e robótica. Estas modalidades 

têm consequências funcionais e de qualidade de vida comparáveis. Embora, no essencial, a 

prostatectomia radical seja tecnicamente idêntica, as diferentes modalidades apresentam 

algumas particularidades. A prostatectomia radical retropúbica por via aberta tem a vantagem 

de grande experiência acumulada, com os tempos de seguimento mais longos, e de não 

necessitar de tecnologia muito diferenciada, daí resultando custos económicos mais baixos 

do que as outras vias de abordagem. Tem como desvantagens uma incisão cirúrgica maior, 

embora única, tempos de internamento e algaliação geralmente mais longos, bem como maior 

hemorragia (Jackson et al., 2016; Mottet et al., 2017; Sousa & Figueiredo, 2017). 

A abordagem laparoscópica é menos invasiva do que a via aberta, com menores incisões, 

embora múltiplas, uma visão ampliada, bidimensional na maioria dos casos, tridimensional 

com a tecnologia mais avançada. Permite tempos de internamento e de algaliação mais curtos 

(Jackson et al., 2016; Mottet et al., 2017; Sousa & Figueiredo, 2017). 

A cirurgia robótica resolve algumas das limitações da laparoscopia, nomeadamente a visão 

tridimensional, sendo a câmara controlada pelo cirurgião, movimentos com maiores graus de 

liberdade, ausência de tremor fisiológico, o que permite cirurgias tecnicamente mais fáceis e 

menos demoradas. Segundo os mesmos autores, o elevado custo económico associado à 

aquisição do equipamento, à sua manutenção e aos materiais cirúrgicos são limitações a uma 

utilização generalizada. 

 

 



Qualidade de Vida da pessoa com patologia oncológica da próstata: um modelo de acompanhamento de Enfermagem 

48  Joana Margarida Pinheiro Teixeira 

 Linfadenectomia 

A linfadenectomia está indicada nos doentes de risco intermédio, se o risco de metastização 

ganglionar for superior a 5% (2% em algumas guidelines), e nos de alto risco. Recomenda-se 

a utilização de um nomograma para avaliação do risco de envolvimento ganglionar. Quando 

indicada, a linfadenectomia deve ser “alargada”, incluindo os gânglios da fossa obturadora da 

artéria e veia ilíacas externas, mediais e laterais à artéria ilíaca interna, com extensão à artéria 

ilíaca comum até ao cruzamento do ureter e área pré-sagrada (Bianchi et al., 2017). 

 Radioterapia 

É uma técnica que utiliza radiação de alta energia para eliminar as células cancerígenas e 

que pode afetar as células normais que se encontrem junto ao tumor. A toxicidade da 

radioterapia pode ser aguda (desaparecerá ao fim de um tempo) ou crónica (permanece 

durante toda a vida). Há duas modalidades diferentes de radioterapia aplicadas ao cancro da 

próstata (Mottet, Peneau, Mazeron, Molinie, & Richaud, 2012): 

o  Radioterapia externa: uma máquina situada a uma distância específica dirige 

as radiações para a zona onde está localizado o tumor. O tratamento dura entre seis a sete 

semanas, em sessões com uma duração de cerca de 30 minutos. Antes de iniciar o 

tratamento, é realizada uma simulação que reproduz as condições em que se efetuará o 

tratamento para determinar a dose e a zona exata a tratar. A radioterapia externa é 

ambulatória, não requer internamento, mas exige múltiplas sessões (Sousa & Figueiredo, 

2017). 

o  Radioterapia interna ou braquiterapia: consiste em inserir pequenos 

recipientes dentro da próstata, mais pequenos que uma lentilha, de material radiativo. As 

agulhas, através das quais se introduzem as sementes, perfuram através do períneo sob 

raquianestesia. A braquiterapia realiza-se com anestesia num internamento que dura 

aproximadamente 24 a 36 horas, tendo o doente habitualmente alta no dia seguinte à 

intervenção (Sousa & Figueiredo, 2017). 

 

 

 Crioterapia 

Consiste na congelação do tecido da próstata para eliminar as células cancerígenas. Com o 

doente anestesiado e mediante uma ecoa pagrafia transretal são colocadas sondas nas quais 

circula gás líquido que congela o tecido celular da próstata. Simultaneamente, um líquido 

quente passa pela uretra para evitar que esta também congele. Esta modalidade de 
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tratamento ainda se encontra numa fase inicial de investigação, não é vista como primeira 

opção de tratamento do cancro da próstata, uma vez dado que ainda não há certezas de que 

seja tão efetivo como a cirurgia ou a raderapia. No entanto, de acordo com Sousa e Figueiredo 

(2017), é uma opção a considerar em doentes com mais de 70 anos ou naqueles em que há 

uma recidiva da doença, mesmo após radioterapia. 

 Hormonoterapia 

O cancro da próstata é sensível a determinadas hormonas (principalmente à testosterona) 

que permitem o seu desenvolvimento e crescimento. Desta forma, o objetivo desta terapia é 

diminuir ou eliminar os níveis dessas hormonas, estando este tratamento hormonal indicado 

nos seguintes casos: 

 quando a doença se propaga a outros tecidos e órgãos; 

 quando se quer diminuir o tamanho do tumor, antes da sua expansão; 

 quando o doente tem uma idade avançada ou estão contraindicados outros tipos de 

tratamentos locais; 

 quando a doença se repete de forma local, mesmo quando o doente já tenha sido 

submetido a outros tratamentos e; 

 quando se quer melhorar o resultado do tratamento depois da radioterapia (Okubo et 

al., 2015). 

Os fármacos utilizados são cópias das hormonas que o organismo produz, encarregadas de 

estimular a produção de testosterona. Quando administrado provocam um estímulo de 

produção da testosterona durante quinze dias. O corpo deteta este excesso de produção e 

paralisa a produção da hormona luteinizante, a qual estimula a produção de testosterona. 

Assim, é possível “enganar” o organismo. Estes fármacos são aplicados através de uma 

injeção intramuscular ou debaixo da pele do abdómen, uma vez por mês ou a cada três, seis 

ou 12 meses (Okubo et al., 2015). 

 

 Quimioterapia 

Quando o tumor deixa de ser sensível aos tratamentos hormonais, atualmente a quimioterapia 

é o melhor tratamento e o mais eficaz, sendo que existem múltiplos fármacos disponíveis para 

esse efeito. O objetivo da quimioterapia é destruir, através de fármacos, as células que 
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originam o cancro, enquanto se dividem, com o propósito de eliminar ou reduzir a doença 

(Sousa & Figueiredo, 2017). 

 

3. Cuidados de Enfermagem baseados no conceito de “transição 
saúde/doença” 

A doença oncológica é provavelmente a patologia mais temível no mundo atual. O diagnóstico 

conduz a situações de angústia, desespero e até medo da morte mesmo quando a doença é 

potencialmente curável. Os novos estilos de vida têm aumentado de forma sustentada a 

incidência das doenças oncológicas (Carvalho & Cristão, 2013). 

O diagnóstico e o tratamento do cancro da próstata podem provocar modificações 

significativas na vida dos homens (Carvalho, 2012). A complexidade das dimensões que 

envolvem a condição de saúde do homem com cancro da próstata não se resolve com uma 

simples abordagem sobre os tratamentos a que vai ser submetido. Os cuidados de 

enfermagem nesta área implicam mais investigação e formação que garanta o 

desenvolvimento de competências dos profissionais para proporcionar ao doente um 

processo de mudança, de integração e de aceitação da nova condição de saúde. Este 

processo é demorado e requer uma atenção particular promotora, no homem, de sentimentos, 

conhecimentos e capacidades para lidar com a sua condição (Carvalho, 2012). 

O cancro é um acontecimento de exceção no percurso de vida de qualquer pessoa, com 

marcas que perduram toda a vida (Carvalho, 2012). A doença oncológica desperta 

sentimentos de perda, incerteza, ansiedade, angústia, ameaça de perda e sofrimento (Silva, 

2015). O processo de doença biológica é único em cada pessoa sendo que a resposta 

psicossocial é igualmente individual (Carvalho, 2012). 

Compreende-se que a doença oncológica constitui um acontecimento marcante na vida 

destes doentes revestindo-se de grande carga psicológica e, por vezes, física, sendo 

necessário grande suporte por parte da família, mas também da equipa de enfermagem. 

Apesar de todas as contrariedades que surgem nesta fase, os doentes têm capacidade e 

resiliência de desenvolverem estratégias para passar de um estado para o outro, passando, 

por isso, por uma transição (Silva, 2015). 

A palavra Transição deriva do latim, transitiõn, que significa ato ou efeito de passar de um 

lugar, de um estado ou de um assunto, para outro, trajeto (Abreu, 2011). A literatura utiliza 
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frequentemente a palavra transição para descrever o processo de mudança nos estádios 

desenvolvimentais ou alterações nas circunstâncias de saúde e sociais, ao invés das 

respostas das pessoas às mudanças (Abreu, 2011;  Kralik, Visentin, & Loon, 2006). A 

transição não é apenas um significado para a mudança, mas tem implícito o processo 

psicológico que envolve a adaptação à mudança face aos eventos perturbadores (Bridges, 

2004). 

O diagnóstico e tratamento do cancro da próstata provocam modificações profundas no 

homem e, segundo Carvalho e Cristão (2013), a atuação do enfermeiro influencia o processo 

de transição. 

A transição não é apenas uma outra palavra para designar mudança (Bridges, 2004), mas 

conota processos psicológicos envolvidos na adaptação para o acontecimento da mudança 

ou rutura. Segundo o mesmo autor, transição não é um acontecimento, mas antes uma 

reorientação interior e auto-redefinição pela qual as pessoas passam de modo a incorporar 

alterações na sua vida. Os indicadores de que a transição acontece incluem o sentimento 

individual relacionado com a sua situação e com a de outras pessoas. 

Neste contexto, a pessoa sente-se situada para que possa refletir, interagir e desenvolver 

uma confiança crescente em lidar com a mudança e dominar novas capacidades e novas 

formas de viver, enquanto desenvolve um sentido de identidade mais flexível no meio destas 

mudanças (Meleis, Sawyer, Im, Messias, & Schumacher, 2000). 

Para que a transição ocorra é necessário que a pessoa se consciencialize da necessidade de 

mudança, “(…) a consciencialização envolve o conhecimento/reconhecimento de si em si 

mesmo e das alterações subjacentes à situação de alteração da sua homeostasia” (Mota, 

Rodrigues & Pereira, 2013). 

O doente com patologia oncológica da próstata percorre um longo percurso de transição que 

se inicia no diagnóstico. Após esta fase, o doente toma consciência, envolve-se e prepara-se 

para aquele que será o ponto de viragem no seu processo de transição, a cirurgia, e o que 

esta pode acarretar, nomeadamente a disfunção sexual e a incontinência urinária, que trarão 

impacto na sua identidade, assim como, na sua vida diária (Carvalho, 2012). 

 Ao longo deste extenso percurso, o homem experiencia um conjunto de sentimentos e 

crenças, dificuldades e preocupações, recorrendo a estratégias de coping para restruturar a 

sua vida pessoal/familiar. Assim sendo, o nível de consciência irá influenciar o nível do 
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compromisso. A falta de consciência significa que o indivíduo pode não estar preparado para 

a transição (Meleis et al., 2000). 

Em alguns casos, a transição é iniciada por eventos que vão para além do controlo individual, 

nomeadamente, a cirurgia. Os enfermeiros ao atuarem neste evento de transição vão buscar 

estratégias para a manutenção da saúde, equilíbrio e harmonia. As intervenções de 

enfermagem visam os períodos antecipatórios, a preparação para a mudança de papéis e a 

prevenção de efeitos negativos sobre o doente ou pessoa em transição. 

Shaul (1997) propõe que enquanto as transições na vida podem ter princípio e fim distintos, 

a transição para as pessoas com doença crónica pode não ser completa, uma vez que o seu 

estado de saúde e de bem-estar oscila. É através da compreensão do processo de transição 

que os profissionais de saúde estão melhor dotados para ajudar os doentes no processo de 

adaptação. 

A Enfermagem, como disciplina, assegura a necessidade de compreender, estudar e 

investigar a pessoa na sua globalidade, considerando a sua dimensão biológica, psicológica, 

social e cultural de forma integrada e interativa. Por isso, cabe aos enfermeiros assistir o 

indivíduo/família a lidar/adaptar-se à sua nova condição. O suporte dado pela equipa de 

enfermagem é fundamental para a diminuição da ansiedade redirecionando as energias do 

doente para o aumento da sua autoestima. 

Meleis e Trangenstein (1994 como citado em Meleis 2007) definiram transição, no domínio da 

área de Enfermagem, como o processo e as experiências dos seres humanos vivenciando 

transições, funcionando como facilitadora na promoção do bem-estar. 

Na realidade, os enfermeiros lidam com pessoas que estão a experimentar transições, a 

antecipar transições ou a completar o ato de transição, sendo a missão da enfermagem 

facilitar os diferentes processos de transição que os indivíduos experienciam. 

Foram identificados quatro tipos de transições centrais para a prática de enfermagem com os 

clientes individualmente ou com famílias: 

 Desenvolvimentais - são transições essencialmente focadas no indivíduo e 

retratam as transições da pessoa ao longo do ciclo vital, do seu desenvolvimento, sendo a 

parentalidade e a adolescência aquelas que mais atenção têm tido; mais recentemente, têm 

surgido, estudos cujo foco destas transições são as relações, nomeadamente a díade mãe-

filha; 
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 Situacionais - são transições que envolvem, habitualmente, o acréscimo ou 

perda de pessoas a uma situação que obrigue à redistribuição de papéis; os exemplos mais 

representativos são mudanças na estrutura da família, como o nascimento e/ou morte de 

alguém na família; também são consideradas transições situacionais as relacionadas com 

papéis educacionais ou profissionais, por exemplo, as transições no âmbito de programas de 

educação ou em programas de integração de enfermeiros;  

 Saúde/Doença - são transições caracterizadas por uma alteração no estado de 

saúde que provoque mudança de papéis; o exemplo mais significativo é o surgimento de uma 

doença aguda, onde o papel muda de saudável para doente, e; 

 Organizacionais - são transições que ocorrem nas organizações e que afetam 

a vida dos seus trabalhadores (e familiares); representam as transições ambientais (Meleis et 

al., 2000). 

Essas transições, segundo Meleis (2007), exigem novos conhecimentos para mudar 

comportamentos, dentro de um determinado contexto, alterando a definição do “self”. Um 

processo de transição passa por três fases: entrada, passagem e saída. A conclusão de uma 

transição traz um período de menor perturbação e maior estabilidade decorrente do 

crescimento resultante da experiência. 

Considerando que o foco de enfermagem se centra nas respostas que os indivíduos dão à 

doença e aos processos de vida, Meleis (2007, p. 30) considera que “o conceito de transição 

é central à Enfermagem” e juntamente com os seus colegas desenvolveu uma teoria de médio 

alcance, representada esquematicamente na figura 5. 
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Figura 5: Modelo da Representação da Teoria das Transições (adaptado Meleis et al., 2000). 

Na Natureza das transições, também existem padrões e propriedades. 

Os Padrões podem ser definidos como: 

 Único - encontra-se a viver apenas um processo de transição. 

 

 Múltiplo (quando existe mais que um): 

 

o Sequencial - há um efeito cascata, no qual uma transição leva a outra ao longo 

do tempo, sendo possível que esse efeito se estenda por um longo período de 

tempo. Por exemplo, a morte do cônjuge pode levar à mudança para um lar de 

idosos ou à passagem para a situação de reforma pode levar a um declínio no 

estado de saúde e, eventualmente, a doenças crónicas e perda de interação 

social (Meleis, 2007). 

 

o Simultâneo - são agrupamentos de transição, relacionada ou não relacionada, 

que ocorrem juntos durante um determinado período de tempo (Meleis, 2007). 
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 Relacionadas - nas transições relacionadas simultâneas, um evento 

marcador precipita várias transições. Por exemplo, um acidente 

vascular cerebral pode levar a um conjunto de transições em 

habilidades funcionais, identidade e condições de vida, e sofrer 

mudanças nos papéis do trabalho e da família (Meleis, 2007). 

 

 Não relacionadas - transições simultâneas também podem ocorrer sem 

estarem relacionadas entre si. Por exemplo, um adulto mais velho pode 

sofrer um declínio na saúde ao mesmo tempo em que seu filho adulto 

está passando pela transição para um "ninho vazio". Tais transições 

numa determinada família ocorrem simultaneamente e, embora não 

estejam diretamente relacionadas a princípio, podem se entrelaçar ao 

longo do tempo (Meleis, 2007). 

Quanto às propriedades envolvem:  

 Consciencialização - está relacionada com a perceção, o conhecimento e o 

reconhecimento da experiência de transição, é considerada uma propriedade chave 

do todo o processo. O nível de consciencialização reflete-se no grau de congruência 

entre o que se sabe sobre o processo, as respostas e as perceções dos indivíduos a 

lidar com transições similares (Meleis, 2007; Meleis et al., 2000). 

 

 Envolvimento - é entendido como o grau com que alguém revela implicar-se nos 

processos inerentes à transição. O envolvimento pode ser desencadeado tanto por 

eventos fora do controlo do indivíduo como pelo próprio, pode envolver mais do que 

uma pessoa e é influenciado pelo contexto e pela situação (Meleis, 2007; Meleis & 

Trangenstein, 1994). O nível de consciencialização influencia o grau de envolvimento, 

na medida em que este fica comprometido se não existir consciencialização, pois 

ninguém se envolve em algo que para si não existe (Chick & Meleis, 1986; Kralik et 

al., 2006; Meleis et al., 2000). 

 

 Mudança e diferença - ao longo da transição, a pessoa pode experienciar mudanças 

significativas em si, no ambiente e no modo como as percebe (Canaval, Jaramillo & 

Rosero, 2007). A mudança engloba diversas dimensões: a natureza da mudança, a 

temporalidade, a importância percebida da gravidade da situação e as normas e 

expectativas pessoais, familiares e sociais. No que diz respeito à temporalidade, 
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importa perceber em que momento a pessoa ou família reconhecem a necessidade 

de mudança. Para caracterizar a mudança e a diferença interessa também perceber 

quão importante, ou grave, é a mudança e o impacto que vai ter no estilo e hábitos de 

vida do indivíduo e das pessoas significativas. A diferença pode manifestar-se quando 

confronta a realidade com as expectativas: pode sentir-se diferente, pode ser visto 

como diferente ou ver o mundo e os outros de forma diferente. A diferença percebida 

pode levar a mudanças de comportamento e de perceções. 

 

 Intervalo de tempo - o processo de se adaptar ao novo modo de ser e de estar exige 

um tempo, que decorre entre a rutura com o que era habitual e rotineiro e o viver com 

as alterações inerentes à transição e o ajustar-se à nova condição, conseguindo 

alcançar um novo equilíbrio (Shaul, 1997; Kralik et al., 2006). A transição tem um início 

e um fim, isto é, a pessoa terá que abandonar os “modos de ser” habituais e 

reorganizar uma ‘nova’ maneira de viver. Alguns autores referem que o ponto de 

partida não é mais do que o fim do que existia (Bridges, 2004; Chick & Meleis, 1986; 

Kralik et al., 2006). 

 

 Pontos e eventos críticos - algumas transições estão associadas a eventos. Outras 

transições podem ocorrer sem que os eventos associados sejam tão evidentes. A 

identificação e descrição dos eventos e pontos críticos constituem etapas 

incontornáveis para planear e implementar as terapêuticas de enfermagem, de modo 

a apoiar as pessoas ao longo do processo de transição. De acordo com Meleis et al. 

(2000), nos diversos estudos sobre transições emergem evidências de pontos ou 

eventos de viragem (‘turning points or events’). Ao longo deste período, e conforme a 

natureza da transição, podem existir pontos críticos caracterizados pela instabilidade, 

incerteza e rutura com a realidade. Os eventos e pontos críticos podem interferir com 

o desenrolar da transição na medida em que podem influenciar a velocidade do 

processo, da consciencialização e do envolvimento. 

 

Nas condições facilitadoras e inibidoras é apresentado o conceito de pessoa (considerando 

os significados, crenças culturais e atitudes, status socioeconómico e preparação e 

conhecimento), relacionado com as condições da sociedade e da comunidade. 

Uma transição saudável é determinada pelos padrões de resposta do indivíduo ao processo 

de transição, que pode se dar a partir dos indicadores de processos e de resultados (Meleis, 

2007). 
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Os indicadores de processo são importantes porque permitem identificar se o indivíduo, que 

vivencia a transição, se encontra na direção de saúde e bem-estar, ou na direção de 

vulnerabilidade e riscos. Compreendem: o sentir-se ligado (a redes sociais de apoio: 

família/amigos/profissionais de saúde); o interagir (com pessoas na mesma situação, 

profissionais de saúde, cuidadores familiares); o estar situado (no tempo, espaço e relações) 

e o desenvolver confiança e coping, que se manifesta pelo nível de compreensão dos 

diferentes processos relativos à necessidade de mudança, utilização de recursos e 

desenvolvimento de estratégias para ganhar confiança e lidar com a situação (Meleis, 2007). 

Os indicadores de resultado referem-se à maestria (domínio de novas competências) e à 

integração fluida de identidade (reformulação da identidade, mais fluida e dinâmica). A 

capacidade ou habilidade para desenvolver novas competências é imprescindível para 

cumprir a transição com sucesso. Ambos são definidores de um processo de transição 

saudável (Meleis, 2007). 

No doente com cancro da próstata o enfermeiro precisa de conhecer o crescimento e o 

desenvolvimento do indivíduo e de sua família, no decorrer do seu ciclo vital, sendo consciente 

das dificuldades e das adaptações às situações que geram instabilidade a fim de alcançar um 

processo de transição saudável. Para isso e neste continuum existem “…situações onde a 

documentação do diagnóstico de Enfermagem é importante pelo que traduz a vivência do 

processo de transição…” (Ordem dos Enfermeiros, 2007, p. 4) e integra vários elementos 

(diagnóstico, intervenções, resultados e intensidade dos cuidados de Enfermagem) que 

atestam a singularidade dos cuidados e relevam a importância e potencial, atualmente 

atribuído ao Resumo Mínimo de Dados, designadamente na qualidade, continuidade de 

cuidados e produção automática de diversos indicadores (Ordem dos Enfermeiros, 2007), o 

que se torna essencial no desenvolvimento do trabalho do enfermeiro de conhecer o seu 

interlocutor. 

4. Modelos de gestão de casos 

A gestão de casos teve início nos anos 40, do século XX, nos Estados Unidos da América 

(EUA), no período imediatamente a seguir à II Guerra Mundial, adotado pelas companhias de 

seguros de modo a assegurar a coordenação dos serviços prestados aos combatentes com 

múltiplas e complexas lesões, das quais resultava a necessidade de intervenções 

multidisciplinares. Na década de 70, face às restrições orçamentais, a gestão de casos 

adquiriu uma maior abrangência, contemplando uma gestão eficaz e eficiente da utilização de 

recursos, para além das necessidades dos utentes (Gonzales et al., 2003). Muitas são as 

definições existentes na literatura, a Case Management Society of America (CMSA) define a 
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gestão de casos como um modelo assistencial centrado no utente que exige avaliação, 

planeamento, facilitação e promoção de opções e serviços para atender às necessidades de 

saúde do indivíduo, através da comunicação e dos recursos disponíveis para promover a 

qualidade dos resultados e o custo-benefício (Case Management Society of America, 2010). 

Segundo a American Nurses Association (2001 como citado em Reinaldo & Luís, 2006), 

gestão de casos é definido 

Como um sistema de gerenciamento e financiamento destinado à atenção de saúde para 

assegurar que os serviços providenciem o planeamento e manutenção dos cuidados necessários 

para a população que utiliza o sistema de saúde público. É um processo que inclui vários papéis 

e responsabilidades e alcança uma assistência compreensiva que precisa ser identificada, 

planejada e implementada sem, contudo, massificar o cuidado; monitorando suas ações de 

acordo com a evolução da aprendizagem do doente, e/ou criticando e revendo posturas sempre 

que necessário (p.63). 

É um sistema multidisciplinar de avaliação de saúde, planeamento, obtenção de serviços e 

monitorização para alcançar as múltiplas necessidades dos doentes. Para isso, existe um 

conjunto de passos lógicos que asseguram a resposta aos doentes, permitindo a interação 

com os serviços disponíveis e necessários para uma resposta eficiente e com uma boa 

relação custo-benefício. 

A gestão de casos é um processo de prestação de cuidados cujo objetivo primordial é a 

prestação de cuidados de saúde de qualidade utilizando os recursos disponíveis, aumentando 

a qualidade de vida dos doentes e contendo os custos (Streubert & Carpenter, 2013). 

Bower (1991) refere, também, que a gestão de casos é um “processo de prestação de 

cuidados de saúde cujos objetivos consistem em proporcionar cuidados de saúde de 

qualidade, diminuir a fragmentação, melhorar a qualidade de vida do utente e conter os 

custos” (como citado em Stanhope & Lancaster, 1999, p. 390). 

Muller & Flarery (2003) definiram o conceito de gestão de casos, enquanto competência, como 

uma “habilidade para estabelecer um plano apropriado de cuidados baseado na apreciação 

do cliente/família e coordenando os recursos e os serviços necessários para o benefício do 

cliente” (como citado emStanhope & Lencaster, 2011, p. 452). 

A gestão de casos pode ocorrer num único ambiente de cuidados de saúde ou em todo o 

continuum de cuidados. O gestor de casos é um importante facilitador entre o cliente, a família 

ou cuidador, a equipa de saúde, o hospital e a comunidade. Os modelos de gestão de casos 
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devem ser compreendidos como “ uma estrutura com uma rede de encaminhamentos, com 

supervisão e planeamento e com uma oferta de serviços diretos de enfermagem” (Reinaldo & 

Luís, 2006, p.62). 

Gonzales et al. (2003, p. 228) referem que a gestão de casos “é uma das tecnologias para 

microgestão das atividades clínicas na perspetiva dos sistemas integrados de saúde”, é um 

conjunto de passos lógicos e um processo de interação com uma rede de serviços que 

assegura aos doentes os serviços necessários, de uma maneira eficiente, com apoio e uma 

boa relação custo-benefício, com requisitos necessários para alcançar os objetivos da gestão 

de casos (Figura 6). 

 

Figura 6: Requisitos para a gestão de casos (Freire, 2013, p. 21). 

A gestão de casos é uma resposta direcionada para melhorar a continuidade dos cuidados 

aos doentes, particularmente os polipatológicos ou aqueles que requerem a contribuição de 

diferentes prestadores de cuidados para atender às suas necessidades (Duarte-Climents et 

al., 2019). 

É, também, entendido como um processo de cuidados que vai ao encontro das necessidades 

individuais do utente. O objetivo da gestão de casos é alcançar num curto espaço de tempo 

os resultados anteriormente definidos. O gestor de casos deve ser experiente para ter sob a 

sua responsabilidade não só a manutenção dos próprios cuidados, mas também a 

coordenação dos serviços multidisciplinares existentes na comunidade (Rice, 2004). 

Os autores Stanton e Dunkin (2002 como citado em Stanhope e Lancaster, 2011) defendem 

que a gestão de casos tem vindo a ser assumida por enfermeiros com mestrado, que cuidam 
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de pessoas ou agregados comunitários, sistemas de doença e processos de gestão de 

resultados. Estes autores defendem, ainda, que os enfermeiros devem ser os gestores de 

caso no seio das equipas multidisciplinares. 

Os enfermeiros são vistos como os profissionais mais apropriados para exercer a função de 

gestor de caso devido ao seu “conhecimento clínico, habilidade para oferecer cuidado 

holístico e forte advocacia em favor do cliente, uma vez que conhecem os serviços de outros 

profissionais e pessoal associado à saúde” (Gonzales et al., 2003). 

O gestor de casos deve ser um facilitador da comunicação no seio das equipas 

multidisciplinares, deve executar vigilâncias de follow-up e orientar para outros serviços, 

eliminando a duplicação de intervenções (Phaneuf, 2008). Além disso, constitui-se um como 

um líder afetivo, pois para além da gestão dos cuidados tem que assumir-se como moderador 

das dinâmicas de grupos (intra e inter-grupais) (Martins & Fernandes, 2010). Segundo estes 

autores, “embora o gestor de caso seja a pedra basilar de uma equipa terapêutica, nem todas 

as atividades devem recair sobre o mesmo. Este profissional deve sim assegurar-se de que 

todos os procedimentos necessários são efetuados de forma correta e adequada”. 

Rice (2004) refere que existem vários modelos de gestão de casos, no entanto defende que 

os cuidados devem ser multidisciplinares e que deverá ser o enfermeiro o gestor de casos, 

coordenando os cuidados de enfermagem com as restantes áreas. Mesmo se os cuidados 

forem apenas prestados por outro profissional que não enfermeiro, o autor defende que este 

deverá ser o gestor de caso. 

É importante referir que segundo Stanhope e Lencaster (2011) há uma complementaridade 

entre os componentes nucleares da gestão de casos e o processo de enfermagem (Tabela 1). 
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Tabela 1: Complementaridade entre os componentes do processo de enfermagem e a gestão de casos 

(adaptado Stanhope & Lancaster, 1999, p. 392). 

 

Os doentes alvo dos gestores de casos são pessoas com grande necessidade de cuidados 

associados a problemas de saúde, doenças crónicas, polipatologias ou processos terminais, 

que estão ligados a situações de dependência. Estas situações têm um grande impacto na 

vida social e ambiente familiar e, em particular, nos cuidadores. Com o processo de 

envelhecimento da população o volume de doentes com estas características tem aumentado, 

bem como com as situações de incapacidade e as mudanças no modelo de família, 

relacionados com um maior número de divórcios e com o aparecimento de novas formas de 

convivência, um aumento do número de casas sem núcleo, especialmente dos constituídos 

por uma só pessoa, que normalmente é uma mulher idosa. Diminuem as famílias extensas e 

com diversos núcleos e predominam os casais com um filho ou sem eles, assim como as 

famílias monoparentais (um pai ou uma mãe com um filho). A par disto, a redução do suporte 

familiar disponível tem contribuído para o aumento do número de doentes com necessidade 

de intervenção dos gestores de casos (Duarte-Climents et al., 2019). 

É importante que o gestor de casos esteja atento ao cliente como um todo, de forma a efetuar 

uma avaliação adequada das suas necessidades, em prol de um planeamento, educação e 

monitorização que responda às reais necessidades da pessoa (Newman & Walter, 2014). 

Cuidar de doentes complexos envolve diferentes áreas de serviços, diferentes níveis de 

cuidados, e diferentes profissionais. As áreas de serviços envolvidas incluem, pelo menos, os 

setores de saúde e o sector social, cuidados de saúde primários e cuidados médicos ao nível 

de especialistas, e demais profissionais, ou seja, enfermeiros, auxiliares, fisioterapeutas, 

enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetra, assistentes sociais, psicólogos e 

médicos. Neste cenário complexo a coordenação, de todos os recursos necessários para a 
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continuidade dos cuidados, requer a identificação e desenvolvimento de serviços para a 

obtenção da máxima eficácia e eficiência (Duarte-Climents et al., 2019). 

O gestor de caso tem como funções a coordenação dos cuidados de saúde, a educação e o 

aconselhamento dos doentes, a monitorização dos resultados de saúde, assim como o 

suporte à mudança de comportamentos (Dillen & Hiddink, 2014; Kendall et al., 2009). 

Em suma, o objetivo do modelo de gestão de casos é integrar a qualidade e o custo dos 

cuidados através da gestão total dos mesmos. Permite a supervisão e avaliação do 

atendimento ao doente, assegurando uma ampla oferta dos serviços de acordo com as suas 

necessidades, e com o uso apropriado dos recursos. O ponto de partida é uma equipa 

multidisciplinar que se traduz num modelo colaborativo de cuidados interdisciplinares, que 

visa humanizar os cuidados de saúde. O modelo de gestão de casos transcende 

especialidades, todos os membros da equipa participam e colaboram na obtenção dos 

objetivos comuns. Também impede atividades de cuidados desnecessárias, reduzindo a 

fragmentação e duplicação das mesmas (Casarin et al., 2005). 

Segundo o departamento de saúde do Reino Unido (Department of Health UK, 2002), os 

doentes com doença crónica necessitam de diferentes níveis de cuidados. Na figura 7 pode 

observar-se a estratificação dos doentes segundo níveis de cuidados. 

 

Figura 7: Pirâmide de cuidados (Department of Health UK, 2002, p. 17). 
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O primeiro nível é constituído por doentes portadores de uma condição crónica simples e bem 

controlada,1-5%, e que apresenta um baixo perfil de risco geral. Estes doentes têm uma 

capacidade para se auto cuidarem e constituem a grande maioria da população total portadora 

de doença crónica. 

O segundo nível é constituído por doentes portadores de condição moderada, 20-30%, 

apresenta um risco maior porque tem um fator de risco biopsicológico ou uma ou mais 

doenças crónicas, com certo grau de instabilidade ou um potencial de deterioração de saúde, 

a menos que tenham o suporte de uma equipa profissional. A maior parte do cuidado deve 

ser providenciado por equipas de cuidados primários apoiados por especialistas. O 

autocuidado apoiado continua a ser importante para estes doentes, mas a atenção das 

equipas de saúde é mais concentrada. Há, nestes doentes, grande utilização dos serviços de 

saúde. 

O terceiro nível preconiza a gestão de casos, nele encontram-se os doentes com necessidade 

de cuidados complexos (não passíveis de resolução pelos cuidados de saúde primários) e 

que correspondem a 3-5% das pessoas com maior risco de internamento hospitalar 

(Department of Health UK, 2002). Embora alguns doentes tenham uma única doença, que 

causa grande impacto na sua vida, a maioria tem uma mistura complexa de problemas 

médicos e sociais. Para esses doentes, é necessária uma abordagem mais holística. São, 

frequentemente, utilizadores altamente intensivos dos serviços de saúde, para problemas 

simples passíveis de resolução precoce (por exemplo, uma queda ou uma infeção aguda) que 

podem levar a uma rápida deterioração da sua condição (Department of Health UK, 2002). 

Stanhope e Lencaster (2011) referem que o modelo de gestão de casos pode ser dividido em 

cinco fases distintas: procura de caso, identificação dos problemas, priorização dos 

problemas, defesa dos interesses dos utentes e reavaliação. 

Por identificação do problema entende-se o desenvolvimento de redes com a população alvo, 

divulgação de material escrito, procura de referências, aplicação de instrumentos de rastreio 

de acordo com as finalidades e os objetivos do programa, aplica métodos de avaliação global 

(física, social, emocional, cognitiva, económica e da capacidade do autocuidado), faz 

conferências interdisciplinares, com a família e o utente. 

Na fase da identificação dos problemas, determinam-se conclusões com base na 

identificação, usam-se equipas interdisciplinares. 
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Na priorização dos problemas, há um planeamento de acordo com as necessidades de 

cuidados, valida-se e prioriza-se os problemas com todos os participantes, desenvolvem-se 

atividades, cronogramas e opções, consegue-se o consentimento dos utentes para a 

implementação, ajuda o utente a escolher as opções. 

Defesa dos interesses dos utentes, é a combinação da prestação de serviços; monitorização 

dos utentes durante o processo de cuidados; contacta-se os prestadores, negoceia-se 

serviços, coordena-se a prestação dos serviços, monitorizam-se as mudanças no estado do 

utente e dos serviços. 

Reavaliação, examina os resultados em comparação com os objetivos, examina as 

necessidades em comparação com os serviços prestados, examina a satisfação do utente, 

prestadores e gestor de casos. 

A Case Management Society of America (2010, como citado em Mota 2018) identifica alguns 

critérios que se devem ter em linha conta na procura de casos: idade; mau controlo da dor; 

status funcional ou cognitivo baixo; história de internamentos longos; uso prolongado de 

equipamentos médicos; história de doença mental; consumo de substâncias de abuso; risco 

de suicídio; doença crónica, terminal ou catastrófica; questões sociais como o consumo de 

substâncias, negligência, não saber de apoio social, viver sozinho; episódios recorrentes de 

urgência; episódios de reinternamento; necessidade de admissão ou transição para uma 

unidade de cuidados continuados; status nutricional pobre; questões financeiras. Mota (2018) 

refere, ainda, que os critérios acima identificados quando alterados representam 

vulnerabilidades. De acordo com Bastos (2012, como citado em Mota 2018) sempre que na 

conjugação de fatores externos e internos se dificulta a escolha das estratégias de coping que 

sejam tradutoras de uma transição saudável, com impacto no aumento do tempo de 

recuperação/risco do indivíduo, emerge a vulnerabilidade. 

O doente com patologia oncológica da próstata apresenta um conjunto de vulnerabilidades 

que dificultam o seu processo de transição. No contexto português não se encontra nenhum 

modelo de acompanhamento para estes doentes. Assim, neste estudo propôs-se a criar um 

modelo de acompanhamento para doentes com patologia oncológica da próstata centrado 

nas vulnerabilidades experienciadas, visto ter-se constatado que esta patologia é altamente 

incapacitante, quer em termos psicológicos e sociais quer em termos físicos, deixando 

sequelas, muitas vezes irreversíveis, que têm de ser trabalhadas com um profissional 

devidamente preparado para o efeito, como o será, o gestor de caso. 
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III. INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 

Neste capítulo serão descritos os métodos que se recorreu para se obter resposta à 

problematização inicial que motivou o desenvolvimento deste estudo e que “constituem o 

caminho para chegar ao conhecimento científico, (sendo) o conjunto de procedimentos que 

servem de instrumentos para alcançar os fins da investigação” (Biaquerra, 1989 como citado 

em Coutinho, 2018, p.24). 

O presente estudo tem um cariz descritivo, analítico e longitudinal de natureza mista 

(quantitativa e qualitativa). As metodologias mistas são alternativas às tradicionais 

metodologias quantitativas e qualitativas e o importante é o investigador centrar-se no 

problema independentemente da metodologia utilizada (Coutinho, 2018). 

 

ESTUDO UM – AVALIAÇÃO DA QdVRS DE DOENTES COM PATOLOGIA 

ONCOLÓGICA DA PRÓSTATA 

Em seguida apresenta-se o percurso realizado para dar resposta às questões e aos objetivos 

propostos. 

 

1. Desenho do estudo 

Desenho de investigação “é o plano lógico criado pelo investigador com vista a obter respostas 

válidas às questões de investigação colocadas ou às hipóteses formuladas” e “um conjunto 

de diretivas associadas ao tipo de estudo escolhido. O investigador determina assim, a forma 

de colher e de analisar os dados para assegurar um controlo sobre as variáveis em estudo. 

(Fortin, 2009, p. 132). 

De forma a encontrar a resposta mais adequada às perguntas formuladas inicialmente, a 

saber: 1) Existem alterações nas diferentes dimensões da qualidade de vida dos doentes com 

patologia oncológica da próstata? 2) Quais as vulnerabilidades que os doentes com cancro 

da próstata apresentam? Decidiu-se dividir o estudo em duas fases. A primeira fase do estudo 

é a apresentada na Figura 8. 
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Figura 8: Desenho do estudo de investigação avaliação QdVRS. 

 

Para a avaliação da QdVRS recorreu-se a um estudo de natureza quantitativa com a 

participação de 60 doentes na consulta de urologia de um hospital oncológico do norte do 

País no período compreendido entre outubro de 2015 e julho de 2016. Os doentes foram 

avaliados em quatro momentos diferentes, momentos esses preconizados pela instituição 

para as consultas de follow-up. A colheita de dados iniciou-se na primeira consulta após 

diagnóstico (M0) e prosseguimos um mês (M1), três meses (M3) e seis meses (M6) após o 

tratamento ter sido iniciado. Recorreu-se à utilização de duas escalas, uma genérica da 

qualidade de vida (QLQ C30) e outra específica para o cancro da próstata (QLQ-PR25), e 

posteriormente os dados foram analisados e tratados. Para o tratamento dos dados 

recorremos ao SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences) versão 25.0 para 

Windows. 

O objetivo primordial foi identificar a existência de alterações nas dimensões da qualidade de 

vida desde o diagnóstico até aos seis meses após o início do tratamento e assim conhecer as 

vulnerabilidades dos doentes com cancro da próstata. 
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2. Contexto do estudo 

A avaliação da QdVRS desenvolveu-se na consulta externa de urologia de uma unidade de 

oncologia do norte do País, que recebeu, em 2016, 873 doentes com patologia oncológica da 

próstata. A escolha desta unidade de saúde prendeu-se com duas razões: a primeira diz 

respeito à especificidade da unidade, uma vez que o objetivo era estudar os doentes com 

patologia oncológica, a segunda razão teve a ver com a acessibilidade. No momento de 

aplicação dos instrumentos de colheita de dados o investigador exercia funções nesta 

instituição o que permitiu uma maior facilidade na colheita de dados. 

 

3. Seleção de participantes 

A seleção dos participantes do estudo foi realizada de um modo intencional, orientada pelos 

objetivos do estudo, por critérios que garantissem a representatividade e pela sua relevância 

para o estudo, por terem vivenciado o fenómeno. 

A população foi constituída pelos utentes da consulta de urologia da unidade de oncologia do 

Norte do País, com patologia oncológica da próstata. 

A seleção da amostra realizou-se através de técnica de amostragem não probabilística por 

conveniência, considerando as características particulares do grupo e do estudo. A amostra 

foi constituída por doentes que se deslocaram à consulta médica, no período de outubro de 

2015 a julho 2016. 

Os critérios de inclusão dos participantes deste estudo foram os seguintes: 1) doentes com 

idade superior a 18 anos, 2) portadores de patologia oncológica da próstata diagnosticada no 

momento, 3) propostos para tratamento cirúrgico / não cirúrgico e que 4) aceitassem participar 

no estudo. 

Foram excluídos doentes que não soubessem ler nem escrever e que apresentassem 

alterações neurológicas e cognitivas impeditivas do preenchimento do questionário. 

A amostra foi, então, constituída por 60 participantes (Tabela 2). A média de idades foi de 

69,8 anos (DP = 9,8 anos), variando entre um mínimo de 51 anos e um máximo de 90 anos. 

No escalão etário 65-74 anos encontram-se 36,7% dos participantes. 

Relativamente ao estado civil, a maioria dos doentes (68,3%) era casado. 
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No que diz respeito à escolaridade, 53,3% tinham até ao 12º ano de escolaridade. 

No que concerna à profissão, 53,3% da nossa amostra encontrava-se em situação de reforma. 

Tabela 2: Caracterização da Amostra avaliação QdVRS. 

 
n % 

Idade   

      45 a 54 3 5,0 

      55 a 64 17 28,3 

      65 a 74 22 36,7 

      75 a 84 11 18,3 

      85 e mais 7 11,7 

Habilitações literárias   

      Sem Habilitações 12 20,0 

      Até 12 anos de escolaridade 32 53,3 

      Ensino Superior 16 26,7 

Profissão   

      Reformado 32 53,3 

      Desempregado 1 1,7 

      Representantes do poder legislativo … 1 1,7 

      Trabalhadores dos serviços pessoais de proteção… 5 8,3 

      Operadores de instalações e máquinas … 4 6,7 

      Trabalhadores qualificados da indústria, construção … 3 5,0 

      Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, … 3 5,0 

      Especialistas das Atividades Intelectuais e Científicas 10 16,7 

      Técnicos e profissões de nível intermédio 1 1,7 

Estado civil   

      Solteiro 5 8,3 

      Casado 41 68,3 

      Divorciado 4 6,7 

      Viúvo 10 16,7 

No que diz respeito à situação clínica dos participantes da fase de avaliação da QdVRS, 45% 

(n=27) efetuou tratamento não cirúrgico e 30% (n=18) realizou tratamento cirúrgico. Já 25% 

(n=15) foi submetido a tratamento cirúrgico e não cirúrgico (Tabela 3). 

Tabela 3: Situação clínica- estudo I. 

 n % 

Tratamento Cirúrgico 18 30,0 

Tratamento Não Cirúrgico 27 45,0 

Tratamento Cirúrgico e Não Cirúrgico 15 25,0 

Total 60 100,0 
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4. Instrumentos de recolha de dados 

De entre as escalas especialmente concebidas para doentes oncológicos, foi utilizado o 

questionário EORTC QLQ-C30 que mede as seguintes dimensões: (i) estado global de saúde 

e qualidade de vida; (ii) estados funcionais, incluindo funcionamento físico, limitações 

funcionais, funcionamento emocional, funcionamento cognitivo e funcionamento social; e (iii) 

sintomas, e.g., fadiga, náuseas e vómitos, dor, dispneia, insónia, falta de apetite, obstipação, 

diarreia e dificuldades financeiras (Fayers et al., 2004; Ferreira, 1997). 

Para além do instrumento de recolha de dados genérico para a avaliação da QdVRS acima 

referenciado, utiliza-se o módulo específico para o cancro da próstata, o PR25 que inclui como 

dimensões, escalas funcionais (atividade sexual e funcionalidade sexual), de sintomas 

urinários, de sintomas intestinais e relacionados com o tratamento hormonal, para além de 

um item que avalia o impacto do uso de auxiliares à incontinência. 

Os referidos instrumentos foram desenvolvidos pela European Organization for Research and 

Treatment of Cancer (EORTC) Quality of Life Group e a sua divulgação,em geral, ocorreu em 

1993, na versão EORTC QLQ-C30 (Aaronson et al., 1993; Fayers et al., 2001). Alguns aspetos 

do instrumento foram reformulados ao longo do tempo, existindo vários módulos específicos 

para diferentes patologias, construídos a partir desse questionário inicial. Atualmente, a 

versão 3 é largamente utilizada em investigação (Fayers et al., 2001), sendo constituído por 

escalas funcionais, escalas de sintomas e uma escala do estado global de saúde. 

Cada item de cada escala varia de pontuação de “0” a “100”, com a pontuação mais alta a 

corresponder a uma resposta superior. Desse modo, na escala funcional uma pontuação mais 

alta representa um nível alto/saudável de funcionamento; uma pontuação mais alta para o 

estado global de saúde representa alta qualidade de vida, e por fim, uma pontuação mais 

elevada para cada item da escala de sintomas representa elevada sintomatologia (Fayers et 

al., 2001). 

O módulo específico do cancro da próstata, o EORTC QLQ-PR25, contém duas escalas 

funcionais (funcionamento sexual e atividade sexual), três escalas de sintomas 

(sintomas/problemas urinários, sintomas/problemas intestinais, sintomas relacionados ao 

tratamento) e um único item de sintoma (incontinência). Todas as escalas variam em 

pontuação de “0 a 100”. Para as escalas funcionais e a escala global de Qualidade de Vida, 

uma pontuação mais alta representa um nível mais alto de qualidade de vida operacional ou 

global. Para escalas de sintomas e itens únicos, pontuações mais altas indicam mais sintomas 

ou mais problemas. 
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Para se saber se os dados recolhidos refletem a realidade que se conhece calculamos a 

consistência interna dos instrumentos utilizados. 

A versão original da EORTC QLQ-C30 apresenta resultados de Alfa de Cronbach que variam 

entre os 0,56 a 0,86 (Osoba et al., 1994), a versão traduzida e validada para a população 

portuguesa apresenta resultados de Alfa de Cronbach que variam entre os 0,57 a 0,88 (Pais-

Ribeiro, Pinto, & Santos, 2008). Para a esta amostra obtivemos um Alfa de Cronbach = 0,916. 

Para o instrumento QLQ-PR25 a literatura mostra-nos que a consistência interna foi boa (Alfa 

de Cronbach = 0,70 a 0,86) para os sintomas urinários e escalas funcionais, mas mais baixas 

para a função intestinal e efeitos colaterais do tratamento hormonal (Alfa de Cronbach <0,70) 

(van Andel et al., 2008). Para a nossa amostra obtivemos, no instrumento QLQ-C30, um Alfa 

de Cronbach =0,916, e para o módulo específico para doentes com cancro da próstata um 

Alfa de Cronbach de 0,919, que refletem uma excelente consistência interna (George & 

Mallery, 2003; Pestana & Gagaeiro, 2008). 

Para a utilização destes instrumentos obteve-se autorização da EORTC (Anexo II). 

  

5. Estratégia de recolha dos dados 

A recolha de dados é um procedimento lógico da investigação empírica ao qual compete 

selecionar técnicas de recolha e tratamento da informação adequadas. “A natureza do 

problema de investigação determina o tipo de método de colheita de dados a utilizar ”(Fortin, 

2009, p. 239). 

Para a avaliação das alterações na qualidade de vida dos doentes com patologia oncológica 

da próstata, acompanhou-se ao longo de seis meses, desde o diagnóstico até aos seis meses 

de tratamento. Desta forma, conseguir-se-ia identificar as áreas da qualidade de vida mais 

afetadas ao longo do ciclo da doença e identificar as respetivas vulnerabilidades dos doentes 

com patologia oncológica da próstata. 

 

 

 

 



Qualidade de Vida da pessoa com patologia oncológica da próstata: um modelo de acompanhamento de Enfermagem 

Joana Margarida Pinheiro Teixeira   71 

6. Tratamento e análise dos dados 

Chegando a este ponto é necessário, como em qualquer investigação, organizar e tratar os 

dados obtidos. A função da análise estatística é “transformar os dados em informação (…)” 

(Black, 1999 in Coutinho, 2018). 

Para a avaliação da QRVS os dados recolhidos foram analisados com recurso ao SPSS® 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 25,0 para Windows. O SPSS “é uma 

poderosa ferramenta informática que permite realizar cálculos estatísticos complexos e 

visualizar os seus resultados em instantes” (Coutinho, 2018). A análise estatística envolveu 

medidas de estatística descritiva (frequências absolutas e relativas, médias e respetivos 

desvios-padrão) e estatística inferencial. O nível de significância foi fixado em p≤ 0,05. Para 

testar a evolução dos valores nos quatro momentos de avaliação utilizou-se o teste Anova 

Repeated Measures. Utilizou-se também o coeficiente de correlação de Pearson, o coeficiente 

de consistência interna Alfa de Cronbach e a análise factorial exploratória. Para testar as 

diferenças na evolução em função da idade, das habilitações e do tipo de tratamento usou-se 

o coeficiente de correlação de Pearson, o teste Anova One-Way e o teste t de Student para 

amostras independentes. A normalidade de distribuição foi analisada com o teste de Shapiro-

Wilk e a homogeneidade de variâncias com o teste de Levene. 

 

7. Considerações éticas 

Em qualquer investigação realizada com seres humanos, questões éticas e morais são 

levantadas, tendo o investigador de salvaguardar os limites da mesma, tendo em conta o 

respeito pela pessoa e a proteção do seu livre direito de viver livre e dignamente enquanto ser 

humano (Fortin, 2009). “A ética, no seu sentido mais amplo, é a ciência da moral e a arte de 

dirigir a conduta. (…) é o conjunto de permissões e interdições que têm um enorme valor na 

vida dos indivíduos e em que estes se inspiram para guiar a sua conduta” (Fortin, 2009, p. 

114). 

De acordo com a mesma autora, existem vários princípios da ética, entre os quais: o respeito 

pelo consentimento livre e esclarecido, o respeito pelos grupos vulneráveis, o respeito pela 

vida privada e pela confidencialidade das informações pessoais, respeito pela justiça e 

equidade, o equilíbrio entre vantagens e inconvenientes, a redução dos inconvenientes e, por 

último, a otimização das vantagens. Tendo em conta o supracitado pode-se afirmar que foram 

respeitados os princípios éticos aplicados a estudos com seres humanos (Declaração de 
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Helsínquia), tendo sido aplicado o termo de consentimento informado (Anexo III). Foi 

garantido e, escrupulosamente respeitada, a confidencialidade dos dados recolhidos. Nesta 

investigação, foram realizados todos os esforços para minimizar os inconvenientes para os 

respetivos participantes. 

Foi dada sempre a oportunidade aos participantes de desistirem do estudo se esse fosse o 

seu desejo, o que nunca se verificou. Foi explicado a todos os participantes o objetivo do 

estudo, pelo que lhes foi fornecido um documento informativo (Anexo IV). 

De forma a respeitar as orientações éticas dos trabalhos de investigação foi solicitado ao 

Conselho de Administração e Comissão de Ética do Hospital oncológico do norte do País, 

autorização para a realização deste estudo, que emitiram parecer favorável (Anexo V). Mais 

se acrescenta que a temática do estudo foi ajustada, pelo que, existe discrepância entre a 

proposta submetida à comissão de ética, e o título atual da tese. Contudo, a essência global 

do estudo mantem-se inalterada. 

 

8. Resultados 

Neste capítulo são apresentados os resultados da análise estatística dos dados quantitativos 

recolhidos, de acordo com os objetivos inicialmente traçados, de modo a dar resposta às 

questões de investigação. 

Os resultados apresentados na tabela 4 dizem respeito às mudanças na QdVRS relatadas 

pelos participantes ao longo do tempo para cada domínio do instrumento QLQ-C30. 

Os sinais =, ↗ e ↘ representam, respetivamente, a não diferença, o aumento e a diminuição 

dos valores médios nos quatro momentos de avaliação. 

Em primeiro lugar, é importante mencionar que quando utilizado um instrumento genérico para 

a avaliação da qualidade de vida, não se observou diferença significativa entre os momentos 

M0 e M1, quanto à funcionalidade e sintomas. Não obstante, algumas diferenças foram 

encontradas ao longo dos quatro momentos. 
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Tabela 4: Valores da QdVRS. 

 M0  M1  M3  M6  
 M±StDev  M±StDev  M±StDev  M±StDev Sig. 
EORTC QLQ-C30:  
Estado global de saúde 

 

Qualidade de Vida 54,7±16,9 = 53,3±17,2 = 56,5±17,4 = 54,3±18,6 ,777 
EORTC QLQ-C30:  
Estados funcionais 

 

Físico 

Limitações funcionais 

Emocional 

Cognitivo 

Social 

85,8±17,9 

83,3±21,3 

74,9±20,3 

89,2±16,5 

83,6±22,9 

= 

= 

= 

= 

= 

84,3±19,0 

81,7±22,1 

72,4±20,2 

86,1±17,9 

78,3±26,5 

= 

= ↗ 

= ↗ 

87,2±18,8 

87,8±20,3 

81,9±20,9 

91,4±16,4 

89,2±20,3 

= 

= ↗ 

= 

= 

85,0±20,0 

86,7±20,5 

90,7±14,5 

89,4±19,9 

90,3±23,4 

,838 

,332 

,001*** 

,392 

,030* 
EORTC QLQ-C30:  
Sintomas 

 

Fadiga 

Nauseas e vómitos 

Dor 

Dispneia 

Insonias 

Perda de apetite 

Obstipação 

Diarreia 

Dificuldades financeiras 

21,5±18,7 

13,1±16,6 

66,7±18,4 

4,4±11,4 

24,4±23,7 

21,7±22,0 

16,1±22,5 

16,7±23,4 

14,4±24,8 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

23,9±19,1 

15,3±16,9 

65,3±19,0 

6,1±13,0 

28,3±25,2 

22,2±21,8 

21,1±26,0 

22,2±27,2 

14,4±24,8 

↘ ↘ 

= 

= ↘ 

= ↘ ↘ 

= 

15,2±17,8 

9,2±15,2 

63,3±18,1 

4,4±11,4 

17,2±22,5 

15,6±21,7 

10,6±19,9 

11,1±21,0 

7,2±17,5 

= 

= ↘ 

= ↘ ↘ 

= 

= ↘ 

11,5±17,2 

5,6±11,3 

56,1±15,9 

5,0±12,0 

7,8±18,8 

6,1±13,0 

9,4±23,0 

10,0±24,0 

1,1±6,0 

,001*** 

,003** 

,012* 

,798 

,001*** 

,001*** 

,032* 

,030* 

,001*** 

 
       M±StDev: média±desvio padrão 
       = sem diferença significativa; ↗ aumento de funcionalidade; ↘ redução de sintomas 

 

Os resultados obtidos demonstraram que é entre o M1 e o M3, que existem alterações nas 

diferentes dimensões da QdVRS. Pode-se constatar, pela tabela 4, que nos estados 

funcionais, existe um aumento da função no que diz respeito à dimensão emocional e social. 

No que diz respeito aos sintomas constatou-se uma diminuição dos sintomas relacionados 

com fadiga, náuseas e vómitos, distúrbio do sono, obstipação e diarreia. 

De facto, a dimensão emocional, após pequena redução insignificante entre o M0 e o M1, 

mostrou melhoria funcional significativa entre o M1 e o M3 (p = 0,030) e entre o M3 e o M6 

(p = 0,016). 
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Os resultados encontrados, no que diz respeito à dimensão social, mostram um aumento 

muito significativo da funcionalidade entre o M1 e o M3 (p = 0,015). 

Entre o momento M1 e o M3 encontram-se alterações nos sintomas da fadiga, náuseas e 

vómitos, nas insónias, na obstipação, na diarreia. Por outro lado, entre o momento M3 e o M6 

encontram-se alterações na dor, nas insónias, na perda de apetite e nas dificuldades 

financeiras. 

As alterações encontradas entre o M1 e o M3 indicam uma diminuição em relação à fadiga 

(p = 0,014), náuseas e vómitos (p = 0,031), insónia (p = 0,028), obstipação (p = 0,017) e 

diarreia (p = 0,014).  

Por outro lado, a dor (p = 0,021) e outros sintomas, como a insónia (p = 0,026), a perda de 

apetite (p = 0,0007) e as dificuldades financeiras (p=0,015), mostraram uma diminuição 

significativa entre o M3 e o M6. 

Relativamente às dimensões específicas dos doentes com cancro da próstata, houve também 

entre o momento M1 e o M3 um aumento significativo de funcionalidade relativamente à 

atividade sexual e uma diminuição significativa de sintomas urinários, intestinais e relativos 

ao tratamento hormonal. 

O gráfico 1 permite-nos ter uma melhor perceção das alterações relacionadas com os estados 

funcionais ao longo do tempo. 
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Gráfico 1: Alteração dos valores da escala funcional. 
 

Como se pode observar, e como já foi referido anteriromente, a dimensão emocional, 

apresenta uma descida, apesar de em termos numéricos ser pouco significativa, visível no 

gráfico 2, entre o M0 e o M1 e uma melhoria entre o M1 e o M3 e entre o M3 e o M6. Também 

a dimensão social apresentou aumento entre o M1 e o M3. No que diz respeito às outras 

dimensões, ainda que as diferenças não sejam estatisticamente significativas, pode-se 

constatar no gráfico 2 oscilações nos diferentes momentos de avaliação. 
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Gráfico 2: Alteração dos valores da escala funcional. 

 

O gráfico 2 apresenta-nos as alterações dos valores da escala de sintomas ao longo dos 4 

momentos. 

Relativamente aos sintomas, verificou-se existirem diferenças estatisticamente significativas 

entre o momento M1 e o M3 no que diz respeito à fadiga (p = 0,014), náuseas e vómitos 

(p = 0,031), insónia (p = 0,028), obstipação (p = 0,017) e diarreia (p = 0,014). 

Os participantes sentiram uma diminuição, estatisticamente significativa, da dor (p = 0,021) e 

da insónia (p = 0,026), da perda de apetite (p = 0007,) e do impacto financeiro (p=0,015) entre 

o M3 e o M. 

No que diz respeito ao estado global de saúde, como observado na tabela 4, não se 

verificaram alterações estatisticamente significativas ao longo dos quatro momentos, contudo, 

os participantes relataram que o seu estado global de saúde foi melhorando ao longo do 

tempo. 

O gráfico 3 mostra-nos essas alterações, assim como o momento em que elas ocorreram. 

Podemos observar uma redução do estado global de saúde entre M0 e entre M1, um aumento 
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do mesmo entre M1 e o M6 e posteriormente um decréscimo do estado global de saúde entre 

M3 e entre M6. 

Gráfico 3: Evolução do estado global de saúde. 

Quanto à de avaliação da qualidade de vida relacionada com a saúde específica para doentes 

com patologia oncológica da próstata, pode observar-se na tabela 5 que existiram alterações 

entre o M1 e o M3 no que diz respeito à atividade sexual, com aumento da sua funcionalidade. 

Relativamente aos sintomas, os participantes referem redução dos sintomas urinários, 

intestinais e relacionados com o tratamento hormonal entre o M1 e o M3. 
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Tabela 5: Alterações dos valores QdVRS (QLQ-PR25). 

 
  M0  M1  M3  M6 
  M±StDev  M±StDev  M±StDev  M±StDev 
EORTC PR25: Função 
Função sexual 

Atividade sexual 

 34,3±20,5 

78,2±23,5 

= 

= 

30,3±16,8 

78,8±22,7 

= ↗ 

26,6±18,3 

90,4±18,0 

= 

= 

22,5±14,7 

94,7±11,6 
EORTC PR25: Sintomas 
Urinários 

Intestinais 

Tratamento hormonal 

Apoio à incontinência 

 16,6±18,4 

3,1±6,5 

3,5±6,3 

44,4±40,4 

= 

= 

= 

= 

21,8±20,9 

5,3±13,2 

6,3±9,7 

66,7±29,8 

↘ ↘ ↘ 

= 

12,2±17,5 

2,1±5,9 

2,1±5,4 

44,4±34,4 

= 

= 

= 

= 

12,2±21,1 

2,2±12,1 

1,9±7,7 

55,6±40,4 
        M±StDev: média±desvio padrão 
       = sem diferença significativa; ↗ aumento de funcionalidade; ↘ redução de sintomas 

 

Em relação ao módulo PR25, quanto à atividade sexual concluiu-se existir incremento 

extremamente significativo entre M1 e M3 (p <0,001). 

No que diz respeito à função sexual (Gráfico 4), não se verificaram alterações estatisticamente 

significativas, apesar das oscilações ao longo dos quatro momentos de avaliação. 

 
Gráfico 4: Alterações dos valores da escala de função. 
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No que diz respeito aos sintomas (Gráfico 5), existiu uma diminuição significativa a 

extremamente significativa da sintomatologia intestinal (p = 0,05), urinária (p = 0,002) e 

relacionados com o tratamento hormonal (p = 0,001) entre o M1 e o M3. Não se observaram 

diferenças estatisticamente significativas entre o M3 e o M6. 

 
Gráfico 5: Evolução da perceção da sintomatologia ao longo do tempo. 

 

Quis perceber-se se a idade, o grau de escolaridade, o estado civil e o tipo de tratamento 

influencia a qualidade de vida dos doentes com cancro da próstata (Tabela 6). Neste sentido 

utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson, o teste Anova One-Way e o teste t de 

Student para amostras independentes. 

Quanto à idade, verificou-se que tinha uma correlação significativa, negativa e fraca (-0,352) 

com o item “impacto financeiro”. À medida que aumenta a idade diminui o impacto financeiro 

da doença. 
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Tabela 6: Correlações entre idade e os valores do QLQ-C30 e PR25. 

 

  Idade 

Qualidade de vida 0,228 

Função emocional 0,091 

Função social 0,223 

Fadiga -0,128 

Dor 0,005 

Insónias -0,125 

Obstipaçãp -0,203 

DIarreia -0,241 

Impacto finaceiro -0,352** 

Nauseas e vómitos -0,220 

Perda de apetite 0,029 

Atividade sexual -0,277 

Sintomas urinários -0,167 

Tratamento hormonal -0,012 

                                                      * p < .05 ** p < .01 *** p < .001  

 

Quanto à influência da escolaridade na qualidade de vida dos doentes com patologia 

oncológica da próstata, obtivemos resultados que não foram estatisticamente significativos 

(tabela 7). 

  



Qualidade de Vida da pessoa com patologia oncológica da próstata: um modelo de acompanhamento de Enfermagem 

Joana Margarida Pinheiro Teixeira   81 

Tabela 7: Correlações entre escolaridade e valores do QLQ-C30 e PR25. 

 Sem Habilitações 

Até 12 anos  

de escolaridade Ensino Superior  

 M DP M DP M DP Sig. 

Qualidade de vida 2,08 27,78 1,82 27,98 -6,77 17,00 0,512 

Função emocional 18,06 20,36 15,36 25,93 15,10 28,90 0,945 

Função social 15,28 34,42 5,21 36,03 3,13 31,16 0,617 

Fadiga -10,19 29,76 -10,07 26,98 -9,72 21,80 0,999 

Dor -16,67 25,62 -5,73 28,59 -15,63 21,49 0,321 

Insónias -22,22 16,41 -14,58 31,61 -16,67 34,43 0,756 

Obstipação -13,89 33,21 -5,21 36,03 -4,17 29,50 0,709 

DIarreia -16,67 36,24 -5,21 36,03 -2,08 33,26 0,530 

Impacto finaceiro -27,78 27,83 -10,42 24,59 -8,33 14,91 0,060 

Nauseas e vómitos -6,94 27,02 -7,81 19,39 -7,29 14,87 0,991 

Perda de apetite -16,67 17,41 -16,67 25,40 -12,50 31,91 0,861 

Atividade sexual 13,33 20,49 14,81 25,88 26,92 25,94 0,304 

Sintomas urinários -3,82 30,02 -3,49 32,49 -7,55 22,11 0,900 

Tratamento hormonal -0,56 7,61 -1,85 10,14 -3,85 7,98 0,684 

    * p < 0,05 ,** p < 0,01, *** p < 0,001  

 

Quanto ao tipo de tratamento, só se encontram diferenças estatisticamente significativas no 

que diz respeito à atividade sexual (Tabela 8). 
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Tabela 8: Correlações entre tipo de tratamento e valores do QLQ-C30 e PR25. 

 Cirurgia Tratamento 
não cirúrgico  

 M DP M DP Sig. 

Qualidade de vida 6,94 26,08 -2,78 24,13 0,207 

Função emocional 14,81 22,43 14,51 26,31 0,968 

Função social 10,19 17,28 1,85 37,65 0,385 

Fadiga -14,81 25,57 -9,05 25,23 0,459 

Dor -6,48 22,97 -6,79 26,25 0,968 

Insónias -12,96 23,26 -16,05 29,77 0,713 

Obstipaçãp -9,26 15,36 -2,47 36,89 0,465 

DIarreia -11,11 19,80 -1,23 38,65 0,324 

Impacto finaceiro -14,81 26,13 -11,11 16,01 0,558 

Nauseas e vómitos -11,11 18,08 -3,09 19,63 0,173 

Perda de apetite -7,41 24,40 -17,28 26,75 0,216 

Atividade sexual 4,90 14,15 19,84 26,68 0,031* 

Sintomas urinários -11,11 24,75 -3,70 31,42 0,405 

Tratamento hormonal -2,29 8,11 -1,93 5,19 0,867 

Qualidade de vida 14,81 22,43 14,51 26,31 0,968 

               * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001  

 

Os sujeitos submetidos a tratamento não cirúrgico consideraram ter uma evolução mais 

positiva no item “atividade sexual” que os indivíduos submetidos a cirurgia (Z = -2,158, 

p = 0,031). 

Por fim, correlacionou-se o estado civil e as alterações da qualidade de vida. Não se encontrou 

diferenças estatisticamente significativas (Tabela 9). 
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Tabela 9: Correlações entre estado civil e valores do QLQ-C30 e PR25. 

 Casado Não casado  

 M DP M DP Sig. 

Qualidade de vida 4,82 30,34 -2,85 22,72 0,280 

Função emocional 17,54 25,74 15,04 25,50 -0,726 

Função social 18,42 28,81 1,22 35,43 0,974 

Fadiga -12,28 26,94 -8,94 25,61 0,646 

Dor -5,26 35,60 -13,01 20,92 0,712 

Insónias -21,05 29,84 -14,63 29,86 0,521 

Obstipação -17,54 28,04 -1,63 34,92 0,648 

DIarreia -19,30 30,05 -0,81 36,12 0,169 

Impacto finaceiro -12,28 19,91 -13,82 25,79 0,135 

Nauseas e vómitos -9,65 21,02 -6,50 19,32 1,000 

Perda de apetite -12,28 22,80 -17,07 27,00 0,375 

Atividade Sexual 9,38 18,23 21,57 27,07 0,433 

Sintomas urinários -13,38 29,09 -,52 28,53 0,076 

Tratamento hormonal -3,82 8,04 -1,35 9,57 0,190 

 

Após a análise dos resultados obtidos através da aplicação dos instrumentos de avaliação da 

QdVRS, genérico e específico, encontraram-se as dimensões da QdVRS afetadas ao longo 

dos quatro momentos de avaliação, isto é que apresentaram alterações estatisticamente 

significativas nos momentos de avaliação. Estas dimensões traduzem as áreas onde o doente 

com patologia oncológica da próstata se sente mais vulnerável. 

As dimensões com alteração ao longo dos quatro momentos no que diz respeito aos sintomas 

foram: 

 Dor; 

 Fadiga; 

 Náuseas e vómitos; 

 Insónias; 

 Apetite diminuído; 

 Obstipação e diarreia; 

 Impacto financeiro; 

 Atividade sexual; 

 Sintomas urinários. 
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Relativamente aos estados funcionais as dimensões que apresentaram alterações ao longo 

dos quatro momentos de avaliação foram: 

 Função emocional; 

 Função social. 

Após identificarem-se as dimensões que representam vulnerabilidade para os doentes com 

patologia oncológica da próstata, decidiu-se intervir nas dimensões que podem ter ação direta 

por parte das equipas, isto é, que poderão ser trabalhadas com os doentes. Assim as 

dimensões alvo da nossa intervenção com os doentes são: 

 Dor; 

 Fadiga; 

 Náuseas e vómitos; 

 Insónias; 

 Apetite diminuído; 

 Obstipação e diarreia; 

 Atividade sexual; 

 Sintomas urinários; 

 Função emocional. 

 Função Social. 

 

 

9. Discussão 

A faixa etária da amostra estudada situou-se entre os 51 e os 60 anos, com maior frequência 

entre os 65 e os 74 anos (36,7%) e com uma média de 69,9 anos. Os resultados obtidos no 

estudo I vão ao encontro da literatura, que refere que a maioria dos diagnósticos de cancro 

da próstata está associada a homens acima de 65 anos (Quijada, Fernandes & Soares De 

Oliveira, 2017; Sequeira et al., 2015) 

Relativamente ao estado civil, a maioria dos doentes era casado (68,3%), tal como a amostra 

do estudo realizado por Sequeira et al. (2015). 
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Relativamente a outros determinantes, 53,3% da amostra detinha escolaridade até ao 

12º ano. Dados do INE (2019) mostram que 21,9% da população portuguesa, em 2018, tinha 

como nível de escolaridade o 12º ano, valores inferiores aos encontrados, para os quais não 

se encontrou qualquer relação com a evidência atual. 

Quanto à situação laboral, 53,3% dos doentes eram reformados. Dados do INE (2019) 

mostram que, em 2018, 41% da população portuguesa se encontrava em situação de reforma, 

valores também inferiores aos encontrados no nosso estudo. Uma vez que a média de idades 

dos participantes do estudo foi 69,9 e a idade da reforma em Portugal é aos 66 anos é 

expectável que os valores encontrados fossem superiores aos dados do INE. 

Ao analisar a evolução do estado global de saúde, e considerando os diferentes momentos 

de avaliação, os melhores resultados encontrados apareceram quando se compararam os 

momentos M1 e M3, em especial no que diz respeito ao aumento da funcionalidade em termos 

emocionais e sociais e à evolução dos sintomas fadiga, náuseas e vómitos, distúrbio do sono, 

obstipação e diarreia. A redução da dor, dos distúrbios de sono, da perda de apetite e do 

impacto financeiro foi também evidente entre os momentos M3 e M6. Estes resultados são 

também confirmados por Sequeira et al. (2015) e por um outro estudo que demonstra que, 

nos primeiros seis meses após intervenção cirúrgica, os domínios social, físico e sexual 

apresentam os piores resultados, sendo que os melhores resultados surgem entre os seis e 

os 12 meses pós intervenção (Klein et al., 2017). Por outro lado, os domínios dor, diarreia, 

impacto financeiro, fadiga e insónia foram indicados como fatores que contribuem para a 

alteração da QRVS num estudo de sobre o cancro da próstata (Torvinen et al., 2013). A fadiga, 

a dor e a insónia também foram apresentados como fatores causadores de alteração 

(Sequeira et al., 2015). 

Em termos mais específicos da situação prostática, houve também, entre M1 e o M3, um 

aumento significativo de funcionalidade relativamente à atividade sexual e uma diminuição 

significativa de sintomas urinários ou intestinais e relativos ao tratamento hormonal. 

Uma revisão da literatura, realizada por Eton & Lepore (2002), mostrou-nos que existem 

alguns estudos com doentes com patologia oncológica da próstata que apresentam alterações 

da QdVRS, relacionados especialmente com problemas urinários, dados encontrados 

também no nosso estudo. O estudo de Chien et al. (2017) demonstrou que a incontinência 

urinária apresentou piores resultados nos primeiros meses após cirurgia. Ainda nesse estudo, 

foi demonstrado que a cirurgia tem maior impacto na qualidade de vida aos seis meses. Esses 

resultados diferem dos encontrados na nossa amostra. Os piores resultados foram 

encontrados entre o momento M1 e o momento M3 (um e três meses após cirurgia). A 
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diferença dos dados pode estar relacionada com o tipo de tratamento efetuado, uma vez que 

45% dos participantes do estudo realizaram tratamento não cirúrgico. 

Relativamente à função sexual e à inexistência de alterações estatisticamente significativas 

ao longo do período estudado pode estar relacionado com questões de preservação da 

privacidade, tal como nos diz o estudo de Sequeira et al. (2015). Um outro estudo de Chien 

et al. (2017) diz que existem alterações na função sexual independentemente do tipo de 

tratamento, sendo que a função sexual diminui nos primeiros 24 meses, apresentando um 

declínio mais acentuado nos primeiros meses dos doentes submetidos a cirurgia. 
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ESTUDO DOIS – MODELO DE ACOMPANHAMENTO DE ENFERMAGEM 

O modelo de acompanhamento de enfermagem foi desenvolvido para doentes portadores de 

patologia oncológica da próstata. O seu desenvolvimento teve por base os resultados da 

avaliação da QdVRS. Estes doentes apresentam dimensões da qualidade de vida que estão 

afetadas e por isso beneficiam de um acompanhamento e de uma intervenção individualizada 

por parte da equipa multidisciplinar para proporcionar ao doente uma melhor qualidade de 

vida, desta forma a implementação do modelo de acompanhamento de enfermagem ao 

doente com patologia oncológica da próstata começa aquando do diagnóstico, ganhando mais 

ênfase no pós-operatório, aquando o regresso ao domicílio. 

O presente estudo teve em linha de conta os componentes nucleares para a gestão de casos 

(Figura 9) (Stanhope & Lancaster, 1999). 

 

Figura 9: Componentes da gestão de casos. 

Para a criação do modelo de acompanhamento foi necessário identificar as vulnerabilidades 

dos doentes. Na perspetiva de (Bastos, 2012, p. 38) “(…) a vulnerabilidade pode ser descrita 

como uma situação em que fatores internos e externos podem conjugar-se de forma a 

dificultar a opção por estratégias de coping que facilitem o processo de transição, expondo o 

indivíduo a situações de risco, recuperação prolongada ou adaptação ineficaz”. A identificação 

destes fatores foi realizada através da aplicação de instrumentos de avaliação da qualidade 

de vida (EORTC QLQ-C30, QLQ-PR25) que englobam várias dimensões, que quando 

afetadas alteram não só a qualidade de vida, mas também interferem no processo de 

transição. Uma vez identificado o problema desenvolveu-se o modelo de acompanhamento, 

priorizando os problemas identificados anteriormente, mas também incluindo focos de 

Triagem e avaliaçãoIdentificação do problemaPriorização dos problemasIntervençãoReavaliação
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atenção de enfermagem presentes nos doentes cirúrgicos. Foram definidas intervenções de 

enfermagem baseadas nos focos identificados, tendo em conta os diferentes momentos de 

contacto com o doente e família. Na etapa de intervenção passou-se à implementação do 

modelo. Os doentes foram acompanhados ao longo das consultas de follow up e foram 

realizadas as intervenções preconizadas. 

Uma vez conhecidas as vulnerabilidades dos doentes com patologia oncológica da próstata 

o gestor de casos inicia, o mais precocemente possível, o trabalho com os doentes, aplicando 

o modelo proposto. 

A implementação do modelo de acompanhamento de enfermagem visa a sua constante 

reavaliação e a definição de indicadores de resultados. Para isso o modelo poderá ter de 

sofrer reajustes necessários para que os objetivos sejam alcançados. 

A avaliação dos indicadores de resultados corresponde à realização das atividades ensinadas 

ao doente, constituindo por isso os indicadores de mestria (ex.: cuidado ao cateter urinário; 

controlo de ansiedade; controlo da dor). Os indicadores de resultado relativos ao 

conhecimento (ex.: conhecimento sobre pós-operatório; autocuidado, consciencialização, 

adaptação, autoestima). Esta avaliação foi concretizada através da realização das entrevistas. 

O esquema apresentado (Figura 10) exemplifica os passos para a aplicabilidade do modelo. 
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Figura 10: Proposta de implementação do modelo de acompanhamento de enfermagem. 
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1. Desenho do estudo 

Com base na teoria das transições (Meleis, 2007),no modelo de gestão de caso (Case 

Management Society of America, 2010; Gonzalo et al., 2019;Gonzales et al., 2003) e nos 

resultados do estudo anterior, as dimensões da qualidade de vida alteradas, foi elaborado o 

modelo de acompanhamento de enfermagem para doentes portadores de patologia 

oncológica da próstata. Para a avaliação da eficácia do mesmo optamos por um estudo de 

natureza mista. Para dar resposta às questões de investigação, presentes na introdução, foi 

desenvolvido o estudo seguindo as etapas abaixo elencadas (Figura 11). 

 

Figura 11: Desenho do estudo de investigação Modelo de acompanhamento de enfermagem. 

 

O modelo de acompanhamento de enfermagem foi dividido em 5 momentos (M0, M1, M3, M4, 

M5), que correspondem às consultas de follow-up preconizadas pela instituição. O modelo de 

acompanhamento de doentes com patologia oncológica da próstata foi desenvolvido tendo 
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por base o modelo da teoria das transições, isto é, identificaram-se as dimensões da QRVS 

afetadas que se tornam as vulnerabilidades dos doentes com cancro da próstata e que 

impedem uma transição saudável. Definiu-se intervenções de enfermagem que ajudam o 

desenvolvimento de competências dos doentes para enfrentar a transição – mestria e ao 

mesmo tempo mobilizar e direcionar os recursos existentes no meio envolvente (Schumacher 

& Meleis, 2010). 

Os doentes foram acompanhados ao longo do processo de transição saúde/doença que se 

encontravam a vivenciar. Para a criação do modelo de acompanhamento utilizámos a 

classificação internacional para a prática de enfermagem (CIPE) para que a linguagem 

utilizada fosse universal e transversal a qualquer instituição. Na última consulta foi realizada 

uma entrevista aos doentes. 

A análise dos dados, provenientes das entrevistas, foi efetuada tendo por base os 

pressupostos metodológicos da análise de conteúdo. 

 

2. Contexto do estudo 

O modelo de acompanhamento de enfermagem foi implementado na consulta externa de 

urologia de um hospital privado do norte do País, que recebeu, de janeiro a julho de 2019, 

seis doentes com patologia oncológica da próstata. Também a escolha desta unidade teve 

um propósito. Uma vez que se trata de uma instituição de menor dimensão, quer a nível 

estrutural, quer ao nível do número de doentes com patologia oncológica da próstata que 

recebe, era expectável que a acessibilidade e abertura dos doentes fosse maior, o que 

permitiria um melhor acompanhamento ao longo do ciclo de doença. Para além disso, por se 

tratar de uma unidade privada, não se perdeu nenhum dos doentes selecionados. 

A recolha de dados foi realizada em quatro momentos coincidentes com as consultas de 

enfermagem de follow-up, pela autora enquanto enfermeira de cuidados gerais. De forma a 

poder compreender-se as alterações na QdRVS, e conforme os momentos preconizados pela 

instituição para o acompanhamento dos doentes, iniciou-se a colheita de dados na primeira 

consulta após diagnóstico (M0) e prosseguimos um mês (M1), três meses (M3) e seis meses 

(M6) após o tratamento ter sido iniciado. 
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3. Seleção de participantes 

A amostra foi constituída por seis doentes que se deslocaram à consulta médica de um 

hospital privado do norte do País, no período de janeiro de 2019 a julho de 2019. Seis foi o 

número de doentes para o qual se obteve saturação dos dados, sendo a colheita interrompida 

neste momento, conforme realça Crozier, Denzin, & Lincoln (1994). 

Os critérios de inclusão dos participantes deste estudo foram: doentes com idade superior a 

18 anos portadores de patologia oncológica da próstata que aceitassem participar no estudo. 

Foram excluídos doentes que não soubessem ler nem escrever e que apresentassem 

alterações neurológicas e cognitivas impeditivas do preenchimento dos questionários. 

A amostra foi constituída por 6 participantes. A média de idade foi de 63 anos (DP=7 anos), 

variando entre um mínimo de 52 anos e um máximo de 72 anos. Encontrava-se no escalão 

etário 65-74 anos 50% dos participantes. A maioria era casada (83,3%), e tinha até 12 anos 

de escolaridade (66,7%), 50% encontravam-se em situação de reforma (Tabela 10). 

 

Tabela 10: Caracterização da Amostra. 

 
n % 

Idade   

      45 a 54 1 16,7 

      55 a 64 2 33,3 

      65 a 74 3 50 

Habilitações literárias   

      Até 12 anos de escolaridade 4 66,7 

      Ensino Superior 2 33,3 

Profissão   

      Reformado 3 50 

      Trabalhadores dos serviços pessoais de proteção… 1 16,7 

      Especialistas das Atividades Intelectuais e Científicas 1 16,7 

      Técnicos e profissões de nível intermédio 1 16,7 

Estado civil   

      Casado 5 83,3 

      Viúvo 1 16,7 

Todos os participantes foram submetidos a cirurgia, sendo que 33,3% apenas realizaram 

cirurgia e 66,7% efetuaram cirurgia e tratamentos complementares (radioterapia, 

hormonoterapia, quimioterapia). 
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4. Instrumentos de recolha de dados 

Foram utilizados dois questionários, o QLQ-INFO25, e a Escala de Ansiedade e Depressão 

Hospitalar (HADS). 

A utilização do QLQ-INFO25 teve como objetivo avaliar a informação que o doente oncológico 

recebeu relativamente a várias dimensões, como o conhecimento da doença, dos exames 

médicos, dos tratamentos e de outras áreas de apoio, assim como de alguns aspetos 

qualitativos da informação recebida. Esta escala encontra-se traduzida e validada para a 

população portuguesa por Marques (2010). O QLQ-INFO25 está organizado em quatro 

escalas. A primeira escala considerada refere-se à informação relativa à doença, a qual 

contempla quatro itens distintos, identificados com os números 31, 32, 33 e 34 (Tabela 11). A 

segunda escala refere-se à informação relativa aos exames médicos realizados pelo doente 

e inclui três itens, enquanto a terceira escala refere-se à informação relativa aos tratamentos 

efetuados, integrando cinco itens. A quarta escala considera quatro itens e diz respeito à 

informação relativa a outros serviços. Além disto, consideram-se, ainda, quatro itens isolados 

relativos a informações de outras áreas, tais como os locais de cuidados, a autoajuda e o 

acesso à informação escrita e em modo digital. Este questionário contempla também quatro 

itens individuais com aspetos qualitativos, tais como a satisfação ao nível da informação e o 

desejo de receber mais ou menos informações sobre as temáticas transversais à doença. 

Tabela 11: Caracterização do questionário EORTC QLQ-INFO25. 

Dimensões 
Itens do 

Questionário 
Total de Itens 

Informação relativa à sua doença 31,32,33,34 4 

Informação relativa aos exames médicos 35,36,37 3 

Informação relativa ao Tratamento 39,40,41,42,43 5 

Informação relativa a outros serviços 44,45,46,47 4 

Informação 
sobre 
outras 
áreas 

Diferentes locais de cuidados  48 1 

Autoajuda 49 1 

Informação escrita 50 1 
Informação em CD, 

Cassete/Vídeo 51 1 

Aspetos 
qualitativos 

Satisfação com a quantidade de 
informação recebida 52 1 

Desejo de receber mais 
informação 53 1 

Desejo de ter recebido menos 
informação 54 1 

No geral, utilidade da informação 55 1 
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Na literatura, o estudo da fidelidade do questionário, testado pelo coeficiente Alfa de 

Cronbach, demonstrou uma consistência interna apropriada (valores de Alfa de Cronbach 

superiores a 0,70). Na nossa amostra, em termos totais, o QLQ-INFO 25 apresentou um 

coeficiente Alpha de Cronbach de 0,832, pelo que se considera existir uma boa fiabilidade. 

A Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) foi desenvolvida por Zigmond e Snaith, em 

1983, e traduzida e validada por Pais-Ribeiro et al. (2007). A utilização desta escala na 

presente investigação teve como objetivo avaliar o grau de ansiedade e depressão dos 

participantes do estudo, uma vez que a literatura nos indica que a ansiedade e depressão 

estão presente na doença oncológica (Carvalho, 2012; Faithfull & Wells, 2003). 

A HADS distingue claramente os conceitos de ansiedade e depressão. Os sete itens relativos 

à subescala de depressão basearam-se no ponto de vista hedonista, considerado pelos 

autores como o traço psicopatológico desse tipo de depressão que responde bem à 

medicação anti-depressiva, e que estes consideram ser o melhor indicador de depressão em 

populações que apresentam doença física. Os doentes com patologia oncológica podem 

manifestar índices de ansiedade e depressão por vivenciarem a dor/doença assim como pelos 

fatores de stress associados aos tratamentos. Cinco dos sete itens desta subescala estão 

relacionados com a perda da resposta de prazer, isto é, com a anedonia (Silva, Pais-Ribeiro, 

& Cardoso, 2006). 

O formato de resposta de todos os itens que integram as quatro escalas do QLQ-INFO25 

baseia-se numa escala ordinal tipo Likert com quatro alternativas, codificadas entre 1 e 4, 

sendo que 1 corresponde a “nenhuma”, 2 corresponde a “algumas”, 3 corresponde a 

“bastante” e 4 refere-se a “muita”. No âmbito da informação sobre outras áreas, os dois 

primeiros itens apresentam respostas de acordo com a escala de likert referida, sendo que os 

restantes itens são de natureza dicotómica (Sim e Não). Quanto aos aspetos qualitativos, dos 

itens apresentam respostas de acordo com a escala de Likert e os restantes referem-se a 

questões com respostas dicotómicas entre o Sim e o Não. Encontra-se dividido em duas 

subescalas, a de avaliação da ansiedade e a de avaliação da depressão, com sete itens, que 

são pontuados separadamente (Tabela 12). 
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Tabela 12: Caracterização do instrumento HADS. 

Dimensões Itens do questionário Total de itens 

Ansiedade 1,3,5,7,9,11,13 7 

Depressão 2,4,6,8,10,12,14 7 

 

Cada item permite uma resposta de 4 pontos (0 a 3), de modo a serem possíveis pontuações 

totais de 0 a 21 para ansiedade e para a depressão (Snaith, 2003 como citado em Pais-Ribeiro 

et al., 2007). O manual deste instrumento indica que uma pontuação entre 0 e 7 é "normal", 

entre 8 e 10 "suave", entre 11 e 14 "moderada" e entre 15 e 21 "grave". No que se reporta ao 

Alfa de Cronbach, a literatura indica valores entre os 0,76 e os 0,81 (Pais-Ribeiro et al., 2007). 

Na amostra obteve-se um coeficiente Alpha de Cronbach de 0,817, pelo que se considera 

existir uma boa fiabilidade. 

Tal como acontece nos estudos quantitativos, os estudos de cariz qualitativo também 

necessitam de demostrar rigor científico, pelo que se quis apresentar a sua confiabilidade. Na 

perspetiva de Guga (1981) e Guba e Lincoln (1994 in Streubert & Carpenter, 2013) existem 

diferentes técnicas para operacionalizar o rigor dos trabalhos qualitativos, sendo uma delas a 

credibilidade. 

A credibilidade é, num estudo qualitativo, o termo utlizado para referir a “validade interna” 

utilizada num estudo quantitativo. A credibilidade diz então “respeito ao quanto as 

construções/reconstruções do investigador reproduzem os fenómenos em estudo/ou os 

pontos de vista dos participantes na pesquisa” (Coutinho, 2018, p. 237). A forma de obtenção 

da credibilidade de um estudo é possível submetendo os resultados “à aprovação dos 

construtores das múltiplas realidades em estudo” (Lincoln & Guba, 1991 como, citado em 

Coutinho, 2018, p.237). 

Segundo estes autores, existem várias formas para operacionalizar a credibilidade de um 

estudo qualitativo: prolonged engagement, peer debriefing, member checks. A forma que se 

utilizou para a operacionalização da credibilidade do nosso estudo foi a peer debriefing, 

revisão por pares. Esta é, segundo Lincoln & Guba (1985 como citado em Streubert & 

Carpenter 2013 p. 50), “um processo de se expor a um par desinteressado, de modo paralelo, 

em sessões analíticas… com a finalidade de explorar aspetos de pesquisa que, de outro 

modo, permanecem implícitos dentro da mente do inquiridor”. Erlandson et al. (1993 como 

citado em Coutinho 2018, p. 238) referem que a revisão por pares “(…) permite que um par 
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(um colega) que seja um profissional fora do contexto, mas que tenha conhecimento geral da 

problemática e do processo de pesquisa, analise os dados, teste as hipóteses de trabalho e 

sobretudo escute as ideias e as preocupações do investigador”. 

Após se obter os dados e realizar-se a respetiva análise de conteúdo, solicitamos a dois 

peritos, com formação específica em análise de conteúdo, doutorados em enfermagem, que 

efetuassem uma análise independente dos dados. Terminada a revisão pelos pares foram 

realizados ligeiros ajustes, nomeadamente na categorização das unidades de registo, para 

obtenção dos resultados finais. 

 

5. Estratégias de recolha de dados  

Para a avaliação do modelo de acompanhamento de enfermagem optamos pela entrevista 

não estruturada. A entrevista é uma técnica de recolha de dados poderoso, pois permite ao 

investigador obter respostas que dificilmente obteria através dos questionários. Para além 

disso, permite que a qualquer momento o inquiridor peça ao inquirido para clarificar alguma 

questão que não tenha ficado devidamente esclarecida. É criada entre ambos uma interação 

que não é possível ser criada nos estudos quantitativos (Silverman, 2000, como citado em 

Coutinho, 2018). 

Patton (2002) definiu três tipos de entrevista, da menos estruturada à mais estruturada, sendo 

o tipo de entrevista escolhida por nós a não estruturada. “A entrevista não-estruturada é 

aquela em que é deixado ao entrevistado decidir-se pela forma de construir a resposta” 

(Mattos, 2005). 

Apesar de se dar oportunidade para o entrevistado exprimir de forma clara os aspetos que 

considerou mais importantes o enfermeiro trabalhar desde o diagnóstico até aos três meses, 

por vezes houve necessidade de reorientar um pouco o discurso para obtermos uma 

informação mais rica. Segundo Quivy e Campenhoudt (2008) o entrevistado pode ser 

convidado a desenvolver mais a sua ideia e a prosseguir a conversação. 

A entrevista é um modo particular de comunicação verbal, que se estabelece entre o 

investigador e os participantes com o objetivo de colher dados relativos às questões de 

investigação formuladas ” (Fortin, 2009). 

A pergunta de partida para a realização da entrevista foi: 
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 Entre o diagnóstico da sua doença e os três meses após o tratamento inicial realizado, 

que aspetos considerou essenciais que o enfermeiro trabalhasse consigo? 

O objetivo da avaliação do modelo de acompanhamento de enfermagem foi perceber se este 

modelo tinha aplicabilidade nestes doentes e se conduziria a melhorias na perceção da 

qualidade de vida destes doentes. 

Como explicado anteriormente, o modelo foi elaborado tendo por base as vulnerabilidades 

identificadas pelos doentes, tendo sido definidas intervenções para cada foco de enfermagem. 

Uma vez que se trabalhou com cada doente as suas vulnerabilidades específicas, quis-se 

saber quais os aspetos que consideraram mais importante trabalhar ao longo dos vários 

momentos de acompanhamento. 

As entrevistas foram realizadas durante a consulta de enfermagem, três meses após a cirurgia 

(M4). A entrevista foi realizada neste momento, por ser a última consulta de enfermagem de 

acompanhamento pós-cirúrgico, e por considerar-se que neste momento já tinham sido 

trabalhadas as vulnerabilidades anteriormente identificadas e era expectável que os 

participantes reunissem condições para responderem à questão colocada. 

As entrevistas foram realizadas pelo investigador, tendo durado cada entrevista 

aproximadamente 20 minutos. As informações das seis entrevistas foram recolhidas através 

de gravação. Posteriormente, foram transcritas e organizadas em quadro, de acordo com a 

metodologia de Bardin (2008) de forma a facilitar a leitura (Anexo VI). 

 

6. Tratamento e análise dos dados 

Para a avaliação do modelo de acompanhamento de enfermagem procedeu-se à análise de 

conteúdo. A análise de conteúdo tem como objetivo “compreender criticamente o sentido das 

comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas” 

(Chizzotti, 2006, p. 98). Para Flick (2009), a análise de conteúdo, além de realizar a 

interpretação após a colheita dos dados, desenvolve-se por meio de técnicas mais ou menos 

refinadas. 

A ideia chave da análise de conteúdo é a organização dos símbolos/palavras - unidades de 

registo - em categorias conceptuais. Essas categorias podem representar aspetos de uma 

teoria que se pretende testar (Coutinho, 2018; Streubert & Carpenter, 2013). 
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Após a organização em quadro, procedeu-se a uma leitura flutuante, que segundo Bardin 

(2008, p. 122) “consiste em estabelecer contacto com os documentos a analisar e em 

conhecer o texto, deixando-se invadir por impressões e orientações”. 

À medida que o investigador foi colhendo os dados através da entrevista, observou os 

participantes e fez notas de campo. A partir desse momento iniciou-se a codificação, que, 

segundo Streubert & Carpenter (2013, p. 134) “implica o exame linha a linha dos dados para 

identificar conceitos e concetualizar os padrões subjacentes”. Segundo Glaser (1978 como 

citado em Streubert & Carpenter 2013) esta análise resulta em códigos teóricos que podem 

ser palavras ou frases tiradas diretamente dos dados. 

É na codificação que, segundo Bardin (2008), se transformam os dados de forma a permitir a 

representação das características pertinentes do conteúdo, através de recorte e 

classificação/agregação. O segmento de conteúdo mínimo é a unidade de registo que 

segundo Bardin (2008, p. 130) é “a unidade de significação a codificar, e corresponde ao 

segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, visando a categorização e a 

contagem frequencial. A s registo pode ser de natureza e de dimensões muito variáveis”. 

À medida que o investigador continua a rever os dados vai comparar com os outros dados e 

com os códigos que já desenvolveu. Os dados que apresentam facetas semelhantes do 

mesmo conceito são agrupados, segundo Streubert & Carpenter ( 2013, p. 134), pela técnica 

da comparação constante que “(…) permite ao investigador agrupar dados em categorias 

semelhantes e desenvolver temas ou conceitos (…)”. 

Foram definidas como unidades de registo as expressões significativas das entrevistas, pelo 

que foi realizada uma análise temática. Na interpretação dos dados é importante ter em 

consideração que as unidades de registo foram delimitadas com aspas (“) e que foram 

utilizadas reticências com parêntesis (…) para representar o corte da respetiva expressão. 

Por sua vez, o código (ED x) foi utilizado para identificar o questionário. 

Após a definição das unidades de registo, procedeu-se à sua categorização (Anexo VI). Para 

Bardin (2008, p. 145) a categorização “é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o género 

(analogia), com os critérios previamente definidos”. Para Glaser (1992,1998 como citado em 

Streubert & Carpenter 2013, p. 136) “ a classificação capacita o investigador a desenvolver as 

hipóteses sobre os conceitos e ajuda a assegurar a parcimónia da teoria de fundo”. 
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Quando a principal preocupação do participante está clara e a teoria explica como essa 

preocupação é continuamente resolvida, atingiu-se a saturação teórica e o investigador pode 

escrever os resultados da investigação (Streubert & Carpenter, 2013, p. 136)(Anexo VIII). 

 

7. Considerações éticas 

De forma a cumprir todas as orientações éticas dos trabalhos de investigação foi pedida 

autorização ao Conselho de Administração e Comissão de Ética do hospital privado para a 

realização deste estudo, os o qual emitiu parecer favorável (Anexo IX). 

Todos os instrumentos utilizados nesta fase do estudo obtiveram autorização dos respetivos 

autores (Anexo X). 

Salienta-se o caráter voluntário da participação, tendo sido assinada declaração de 

consentimento livre e informado por cada participante (Anexo XI), pois o consentimento 

esclarecido significa que “o sujeito obteve a informação essencial, que conhece bem o 

conteúdo e que compreendeu bem a natureza do consentimento voluntário que dá” (Fortin, 

2009, p. 121). 

Foi dada sempre a oportunidade aos participantes de desistirem do estudo se esse fosse o 

seu desejo, o que nunca se verificou. Foi explicado a todos os participantes o objetivo do 

estudo, pelo que lhes foi fornecido um documento informativo (Anexo XII). 

Foram acompanhados seis doentes ao longo do período de follow-up preconizado pela 

instituição, foi dada sempre resposta às necessidades dos doentes, sendo necessário, em 

alguns, a intervenção de profissionais mais adequados, tendo em conta o princípio da 

beneficência e da não maleficência. 

Foi também explicado aos doentes, desde o início, que terminados os três meses de 

seguimento a investigador sairia de campo. 

Nesta fase do estudo não foi possível a garantia do anonimato pela necessidade de 

articulação com os diferentes membros da equipa multidisciplinar, tendo em vista a garantia 

da qualidade dos cuidados. Face a isto, pode-se estar perante o chamado “princípio de duplo 

efeito”, através do qual é legítimo realizar ações do qual resulta um efeito bom (pretendido), 

a qualidade dos cuidados e, outro mau (tolerado), a não garantia do anonimato (Archer, 

Biscaia, & Osswald, 1996). 
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É importante salientar que a atuação do investigador principal decorreu enquanto enfermeira 

do contexto do estudo, pelo que o dever de sigilo está inerente ao exercício profissional dos 

enfermeiros, mas também é devida a partilha de informação com os profissionais inerentes 

ao cuidado da pessoa e família, tendo em vista a melhoria da qualidade da assistência e a 

continuidade dos cuidados. 

 

8. Resultados 

O modelo de acompanhamento foi elaborado tendo em conta a primeira parte do estudo – 

avaliação da QdVRS que permitiu identificar as dimensões da QdVRS que sofreram 

alterações ao longo dos quatro momentos de avaliação. Estas dimensões foram consideradas 

como vulnerabilidades dos doentes com cancro da próstata. 

 Foi desenhado um guião que permitiu mais facilmente acompanhar cada doente. Cada 

momento do guião corresponde às consultas de enfermagem. Cada momento é 

acompanhado por um quadro onde se encontram identificadas as atividades 

diagnósticas/vigilâncias e as respetivas intervenções de enfermagem. 

O desenvolvimento deste guião (Anexo XIII) como já se referiu anteriormente, teve por base 

as dimensões com vulnerabilidade passíveis da intervenção da equipa de enfermagem, e foi 

utilizada a classificação internacional para a prática de enfermagem (2015) para determinar 

os focos e as intervenções de enfermagem. 
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MODELO DE ACOMPANHAMENTO DE ENFERMAGEM PARA DOENTES COM PATOLOGIA ONCOLÓGICA DA PRÓSTATA 
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No momento M0 foi avaliado o grau de ansiedade dos doentes, assim como o conhecimento 

acerca da doença. 

No que diz respeito aos resultados obtidos através da escala de HADS, obeteve-se valores 

de depressão dos 9-13 valores, com uma média de 1,2 (DP= 1,6). Na escala de ansiedade os 

valores variaram entre 15-19 valores, com uma média de 16,8 (DP=1,2). 

Relativamente ao instrumento QLQ-INFO25, foi utilizado com o intuito de avaliar a informação, 

que chega aos doentes quanto às diversas temáticas inerentes à doença diagnosticada. 

Assim, verificou-se que os doentes consideram receber muita ou bastante informação acerca 

da doença (M=3,66). 

Quanto à extensão da doença (M=2,66), a informação obtida varia entre alguma e bastante, 

sendo, em média, bastante. Uma situação idêntica é verificada relativamente à informação 

acerca das possíveis causas da doença (M=2,83). 

Quanto ao controlo da doença (M=1,16), os participantes referem que nenhuma ou apenas 

alguma informação é dada, sendo a média a situação de que não existe qualquer tipo de 

informação. 

No que se refere aos exames (M=2,50) a informação sobre os objetivos dos exames médicos 

realizados é alguma ou bastante, sendo que em média se considera ser bastante. 

Quanto aos procedimentos dos exames médicos (M=2,50), as opiniões divergem entre a 

existência de alguma, bastante ou muita informação. Contudo, verifica-se que, em média, a 

informação prestada é bastante. Em relação aos exames médicos já efetuados e cujos 

resultados já foram recebidos (M=2,50), a informação prestada é bastante, embora alguns 

indivíduos mencionem ser apenas alguma. 

Relativamente aos tratamentos (M=2,83), a informação sobre o benefício dos mesmos é, em 

média, alguma, sendo de salientar que em alguns casos é dito que não existe este tipo de 

informação. No que se refere à informação sobre os possíveis efeitos secundários do 

tratamento, (M=1,66), considera-se ser apenas alguma, embora alguns indivíduos refiram que 

tiveram bastante informação. Quanto aos efeitos esperados do tratamento nos sintomas da 

doença (M=2,33), os participantes consideram receber alguma informação. A mesma situação 

é verificada na informação sobre os efeitos esperados do tratamento nos sintomas da doença, 

(M=2,33). A informação sobre os efeitos dos tratamentos na vida social e familiar (M=2,83) é 

bastante, dado o valor médio, sendo que as opiniões são divergentes neste ponto. No entanto, 
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no que se refere à informação sobre os efeitos dos tratamentos na atividade sexual esta é 

apenas alguma. 

Tabela 18: Resultados parcelares do instrumento QLQ-INFO25. 

Estatísticas Descritivas Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Assimetria 

Diagnóstico da doença 3,00 4,00 3,6667 0,51640 -0,968 

Extensão da doença 2,00 3,00 2,6667 0,51640 -0,968 

Possiveis causas da doença 2,00 3,00 2,8333 0,40825 -2,449 

Doença está controlada 1,00 2,00 1,1667 0,40825 2,449 
Objetivos dos exames medicos feitos 
ou a fazer 2,00 3,00 2,5000 0,54772 0,000 

Procedimentos dos exames medicos 2,00 4,00 2,5000 0,83666 1,537 

Resultados dos exames 2,00 3,00 2,5000 0,54772 0,000 

Tratamento médico 2,00 3,00 2,8333 0,40825 -2,449 

Beneficio esperado do tratamento 1,00 2,00 1,6667 0,51640 -0,968 
Possíveis efeitos secundários do 
tratamento 2,00 3,00 2,3333 0,51640 0,968 

Efeitos do tratamento sobre os 
sintomas doença 2,00 3,00 2,3333 0,51640 0,968 

Efeitos do tratamento na vida social e 
familiar 2,00 4,00 2,8333 0,75277 0,313 

Efeitos do tratamento na atividade 
sexual 1,00 3,00 2,0000 0,89443 0,000 

Ajuda adicional fora do hospital 3,00 4,00 3,5000 0,54772 0,000 

Info sobre serviços de reabilitação 2,00 2,00 2,0000 0,00000   
Info sobre aspetos relacionados com 
gestão da doença em casa 1,00 2,00 1,6667 0,51640 -0,968 

Info sobre a possibilidade de suporte 
psicológico especializado 3,00 4,00 3,1667 0,40825 2,449 

Info sobre diferentes locais de 
cuidados 2,00 4,00 3,0000 0,63246 0,000 

Info sobre coisas a fazer para ajudar a 
si mesmo a melhorar 2,00 3,00 2,3333 0,51640 0,968 

Satisfação com quantidade de info 
recebida? 2,00 3,00 2,3333 0,51640 0,968 

No geral a informação recebida foi 
útil? 3,00 4,00 3,3333 0,51640 0,968 

 

No seio dos outros serviços, conclui-se que a informação sobre ajuda adicional fora do hospital 

(M=3,50) é muita, embora alguns indivíduos refiram ser bastante. Quanto aos serviços de 

reabilitação (M=2,00) a informação é apenas alguma, tendo em conta a média obtida, sendo 

que todos os indivíduos respondem desta forma. O mesmo ocorre com a informação sobre a 

gestão da doença em casa (M=1,66) embora neste caso alguns indivíduos refiram que não 

existe este tipo de informação. A informação sobre a possibilidade de suporte psicológico 

(M=3,16) é bastante, sendo que em alguns casos os indivíduos referem ser muita. Por outro 

lado, a informação sobre os diferentes locais de cuidados (M=3,00) é bastante em termos 
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médios, embora exista divergência de opiniões. No que diz respeito à autoajuda (M=2,33) a 

informação é apenas alguma, em termos médios. 

Quanto à satisfação relativamente à quantidade global de informação recebida (M=2,33) em 

termos médios, esta é bastante, embora existam casos em que é pouca. No geral, a 

informação recebida em termos médios tem sido bastante útil (M=3,33). 

Como se pode observar no gráfico 6 a maior quantidade de informação dada é referente ao 

diagnóstico da doença. Além disso, existe também um elevado nível de informação relativa 

às ajudas adicionais fora do hospital. Por outro lado, é fornecida pouca informação em relação 

ao controlo da doença e em aspetos relacionados com a gestão da doença em casa, são as 

que possuem menores valores médios. 

 

 

Gráfico 6: Média das respostas dadas QLQ-INFO25. 

O cálculo do score final considerou apenas as respostas dadas pelos indivíduos ao longo das 

diferentes dimensões da escala de Likert. Tendo em conta a natureza das questões 

qualitativas do EORTC QLQ – INFO25, estas não foram, naturalmente, contempladas. 
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O score final obtido variou entre 42 e 49 (Tabela 19), com média 44,67 e desvio padrão de 

2,80. O que revela que a percepção dos doentes sobre a informação recebida é pouca. 

 

Tabela 19: Resultados finais do instrumento QLQ-INFO25. 

  

 

 

 

Na primeira consulta e após se identificar a ansiedade e o desconhecimento sobre a doença 

como vulnerabilidades presentes, trabalhou-se com os doentes estratégias para o 

autocontrolo da ansiedade e a gestão da mesma no domicílio, fornecendo a informação 

considerada essencial. 

Ao longo das consultas o enfermeiro foi trabalhando com os doentes não só as 

vulnerabilidades que identificou no estudo um tudo, mas também outras áreas características 

do doente cirúrgico. 

 

8.1. Entrevistas 

Na última consulta de follow-up (três meses após a cirurgia), e de forma a avaliar a 

aplicabilidade do modelo de acompanhamento, na perspetiva do doente, foi realizada uma 

entrevista não estruturada aos participantes do estudo, com o objetivo de avaliar se as 

intervenções desenvolvidas desde o primeiro contacto tiveram impacto na melhoria da 

qualidade de vida. 

A pergunta elaborada para a entrevista pretendeu que os doentes elencassem os aspetos 

que consideraram relevantes o enfermeiro trabalhar com eles com o objetivo de se perceber 

se o modelo de acompanhamento se encontrava adaptado à realidade, diminuindo as 

vulnerabilidades identificadas no estudo um. 

A análise da informação sobre os aspetos essenciais do trabalho do enfermeiro, foi a que se 

apresenta de seguida. 

Estatísticas 
Descritivas 

Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria 

Resultados_Final 42,00 49,00 44,6667 2,80476 0,592 
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A tabela 20 resume a análise das respostas dadas pelos doentes. A tabela encontra-se 

dividida por categorias e unidades de registo. Com o levantamento destas categorias 

pretendeu-se compreender o conceito entendido pelo doente com patologia oncológica da 

próstata. Para cada categoria foram identificadas unidades de registo. 

Tabela 20: Aspetos valorizados pelo doente essenciais do trabalho do enfermeiro. 

CATEGORIAS UNIDADE DE REGISTO (UR) 

Educação para a Saúde 

Ensino/Instrução 

Incentivo/Encorajamento 

Informação 

Consciencialização 

Aconselhamento 

  

Auto-confiança 
Reconhecimento 

Presença 

  

Atitude 

Coping 

Adaptação 

Aceitação do estado de saúde 

Autogestão da doença 

 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

A Educação para a Saúde pode ser entendida como 

“a promoção da literacia em saúde e a atividade educativa tem como principais finalidades: 

aumentar a consciencialização das comunidades sobre as questões relacionadas com a saúde 

dos seus membros, colocar as questões da saúde na agenda das pessoas, auxiliar a aquisição 

de conhecimentos e competências e promover atitudes favoráveis à saúde e à promoção de 

valores de bem-estar e equilíbrio”(Queiroz, 2011). 

A Educação para a Saúde é uma estratégia de promoção da saúde, e que de acordo com a 

OMS, é: 

“uma ação exercida sobre os indivíduos no sentido de modificar os seus comportamentos, a fim 

de adquirirem e conservarem hábitos de saúde saudáveis, aprenderem a usar os serviços de 
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saúde que têm à sua disposição e estarem capacitados para tomar, individual ou coletivamente, 

as decisões que implicam a melhoria do seu estado de saúde e o saneamento do meio em que 

vivem” (OMS, 1986). 

A Educação para a Saúde permite que o doente adquira conhecimentos e competências 

necessárias para a adoção de estilos de vida saudáveis, utilizando intervenções que permitem 

a modificação de comportamentos, tornando-se numa ação, permanentemente, consciente, 

racional e voluntária (Queiroz, 2011). 

Na categoria “Educação para a Saúde” foram identificadas cinco unidades de análise: 

ensino/instrução, incentivo/encorajamento, informação, consciencialização, aconselhamento. 

A frequência de utilização das UR, representam o número de vezes que cada doente 

mencionou as UR em causa (Tabela 21). 

 

Tabela 21: Educação para a Saúde. 

 

 

 

 

Quando questionados sobre os aspetos essenciais do trabalho do enfermeiro entre o 

diagnóstico da sua doença e os três meses após o tratamento inicial, foram obtidas as 

diferentes respostas que agrupámos na categoria educação para a saúde realizada pelo 

enfermeiro. 
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 / 

IN
S

T
R

U
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Ã
O

 "ainda bem que me explicou que isto não ia ser como dantes.” (EP1). 

“aqueles pensos que me mostrou… foi essencial a Sra. Enfermeira falar sobre as 

perdas de urina e a dor e sabe as coisas normais dos casais.” (EP1) 

"mas ainda bem que você me informou sobre a existência disto.” (EP3) 

“mas vocês aqui menina, não deixam que nos falte nada, dizem-nos tudo sobre tudo 

para não termos dúvidas.” (EP5) 

“e os pensos que me mostrou lembra-se?” (EP5) 

CATEGORIAS UNIDADE DE REGISTO (UR) FREQUÊNCIA 

 

Educação para a Saúde 

Ensino/Instrução 9 

Incentivo/Encorajamento 1 

Informação 2 

Consciencialização 4 

Aconselhamento 2 
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“vocês ensinam tudo tão bem.” (EP5). 

“para além disso vocês sempre incluíram a minha esposa em todo este processo de 

ensino.” (EP6). 

“desde possíveis complicações, sinais e sintomas, penso operatório, algália, aos 

pensos para a incontinência, a Sra. Enfermeira falou de tudo, nada foi novidade.” 

(EP6). 

" Todos os ensinos que me fez e à minha esposa também foram cruciais." (EP1) 

 

IN
C

E
N

T
IV

O
 / 

E
N

C
O

R
A

JA
M

E
N

T
O

  

“se não fosse você não sei se teria coragem de ser eu a comprar ou mesmo se a 

minha senhora os comprasse já viu que vergonha." (EP1) 
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IN
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" quando vim à primeira consulta não sabia nada da minha doença, e a Sra. 

Enfermeira e o Médico ensinaram-me tudo." (EP1) 

 

"vocês aqui foram impecáveis nunca me esconderam nada." (EP6) 

 

C
O

N
S

C
IE

N
C

IA
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 

"e depois deixe-me dizer-lhe que mesmo quando achamos que já sabemos 

tudo sobre a doença na verdade não sabemos nada."(EP2) 

" nós achamos sempre que estamos preparados e Sra. Enfermeira não 

estamos."(EP2) 

"para além da dor que todos temos medo, entra também a minha sexualidade e 

parecendo que não Sra. Enfermeira, inconscientemente estas preocupações 

estavam a tirar-me o sono."(EP2)  

"eu sei que a menina já me disse que isto não é assim tão mau."(EP4) 

 

A
C

O
N

S
E

L
H

A
M

E
N

T
O

 "mas também tenho ido às consultas de psicologia que me falou e tem-me 

feito bem."(EP4) 

"mas também vou seguir o seu conselho, graças a Deus nós podemos e vou a 

consulta da psicóloga, mal não faz."(EP5) 

 

É notório que a generalidade os doentes dão enfase à informação e ensinos realizados pelo 

enfermeiro. Os aspetos mais relevantes identificados foram a) a informação sobre os cuidados 

pré e pós-operatórios, b) a sintomatologia, c) os dispositivos médicos, d) as consequências 

do tratamento e e) as opções ao longo do ciclo de doença. 



Qualidade de Vida da pessoa com patologia oncológica da próstata: um modelo de acompanhamento de Enfermagem 

Joana Margarida Pinheiro Teixeira  111 

Sem dúvida, que os ensinos efetuados ao doente e família foram considerados uma mais-

valia ao longo dos meses de acompanhamento. Falar com os doentes sobre as estratégias 

existentes e os recursos disponíveis na comunidade, aumentou a segurança dos doentes e 

permitiu transmitir uma maior segurança no regresso ao domicílio. 

 

AUTOCONFIANÇA 

A autoconfiança é a perceção da capacidade de executar com êxito tarefas, expectativas de 

autoconfiança são pré-requisitos necessários para mudanças positivas do comportamento. As 

reações e sentimentos podem influenciar diretamente a construção da autoconfiança, pois 

estimulam a coragem de agir em relação às habilidades, valores e metas. 

 

Tabela 22: Autoconfiança. 

 

 

 

Na categoria “autoconfiança” foram identificadas duas unidades de registo: reconhecimento e 

presença. A frequência de utilização das UR foram os que apresentamos (Tabela 22). De 

seguida apresenta-se as unidades de contexto respeitante a cada unidade de registo.  
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" eu diria tudo. Desde a primeira consulta que a Sra. E a sua equipa 
estiveram sempre muito presentes."(EP5) 

"a medicação, o saco, o penso, se não fosse ela e a menina a explicar–lhe 
tudo não sei não."(EP5) 

“A vossa experiência foi muito importante para eu e a minha família 
ultrapassarmos isto.”(EP5) 

Categorias Unidade de registo (UR) Frequência 

Autoconfiança 
Reconhecimento 3 

Presença  1 
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P
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"desde a primeira consulta que a Sra. e a sua equipa estiveram sempre 

muito presentes."(EP5) 

 

Para estes doentes, a presença da equipa multidisciplinar ao longo dos meses revelaram ser 

uma mais-valia para renovar a confiança do doente e família e transmitir maior segurança na 

autogestão da doença. O reconhecimento do trabalho realizado pelo enfermeiro ao longo dos 

meses foi valorizado pelos doentes. 

 

ATITUDE 

Segundo (Ordem dos Enfermeiros, 2015, p. 41) atitude é “um processo psicológico: modelos 

mentais e opiniões”. 

Tabela 23: Atitude 

 

 

 

 

 

Na categoria “atitude” foram identificadas quatro unidades de registo: coping, adaptação, 

aceitação do estado de saúde, autogestão da doença. As frequências de utilização das UR 

são as apresentadas (Tabela 23). 

  

Categorias Unidades de Registo (UR) Frequência  

Atitude 

Coping 4 

Adaptação 2 

Aceitação do estado de saúde 1 

Autogestão da doença 1 
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C
O

P
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"sem perceber estava ansioso e não estava a conseguir lidar com esta 

situação." (EP2) 

"e não estava a saber gerir as implicações que que a doença causa na vida de 

uma família." (EP2)  

"mas vocês ensinaram-me a arranjar estratégias para ultrapassar todas as 

incertezas." (EP2) 

" aprendi e aprendemos a lidar com esta nova condição."(EP6) 

 

A
D

A
P

T
A

Ç
Ã

O
 

"temos sempre medo de fazer as coisas mal mas depois olhe adaptamo-nos." 

(EP3) 

"achei que não ia conseguir orientar-me com o saco mas eu e a minha mulher 

resolvemos tudo." (EP3) 

 

A
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“eu sei que a menina já me disse que isto não é assim tão mau.” (EP4) 
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"sempre que aparecia uma situação nova, eu já a conhecia e permitiu-me gerir 

toda a minha doença melhor." (EP6) 

 

As atividades desenvolvidas pela equipa multidisciplinar permitiram ao doente uma gestão 

eficaz do stress provocado por esta nova condição do estado de saúde. A ansiedade do 

doente provocada pela cirurgia e pelo desconhecimento foi transversal a todos os doentes. O 

trabalho do enfermeiro na gestão da ansiedade desde o primeiro contacto permitiu explicar 

todos os procedimentos, inclusive sensações que provavelmente o doente terá durante o 

procedimento, corrigir expectativas não realistas em relação à cirurgia, orientar o doente para 

técnicas de relaxamento, promover a escuta ativa, encorajando a verbalização de 

sentimentos, perceções e medos. 

O desconhecimento, e a falta de informação demonstraram ser transversais a todos os 

doentes. A avaliação inicialmente realizada pelo enfermeiro para perceber que tipo de 

informação o doente detinha sobre a sua situação clínica, permitiu desenvolver estratégias no 

sentido de fornecer a informação que seria relevante em todo este processo. 

 

9. Discussão 

A faixa etária estudada situou-se entre 52 e os 72 anos, com maior frequência entre os 55-64 

anos (50%) e com uma média de 63 anos. Estes resultados corroboraram com as previsões 

do Registo Oncológico Regional do Norte (2013) que projetam um aumento na incidência de 

doentes mais jovens (menores de 64 anos). 

Quanto ao estado civil, 95% dos doentes eram casados sendo de referir que os doentes 

casados apresentam melhores resultados em alguns domínios, nomeadamente físico e social 

(Kao et al., 2015). 
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Relativamente ao grau de escolaridade, 95% dos doentes detinham o 12º ano, dados 

superiores aos reportados pelo INE (2019) para a população portuguesa em 2018 que eram 

apenas de 21,9%. Contudo o facto de se tratar de uma instituição privada, era expectável que 

os utilizadores desta unidade de saúde fossem doentes com maiores habilitações literárias e 

provavelmente com maior poder de compra. 

Quanto à situação laboral, 50% dos doentes eram reformados. Dados de INE (2019) mostram 

que em 2017, 41% da população portuguesa se encontra em situação de reforma, valores 

abaixo dos encontrados no nosso estudo. Uma vez que o cancro da próstata afeta, na sua 

grande maioria, doentes com idade superior a 65 anos, era expectável que esta fosse a 

situação laboral. 

O número de doentes da nossa amostra, não nos permitiu retirar conclusões que permitam 

replicabilidade, mas tão só para o grupo em estudo. Foi realizada uma entrevista não 

estruturada de forma a perceber quais os aspetos que os doentes consideraram essenciais 

que o enfermeiro trabalhasse com eles entre o diagnóstico e os três meses após o tratamento. 

A pergunta elaborada para a entrevista visou entender se as vulnerabilidades encontradas na 

avaliação da QdVRS, que serviram de orientação para o desenvolvimento do modelo de 

acompanhamento de enfermagem, foram ao encontro das necessidades e expetativas dos 

doentes. O modelo de acompanhamento de enfermagem desenvolvido com base nas 

dimensões da qualidade de vida alteradas, trabalhou cada dimensão da qualidade de vida 

afetada, ajustando as intervenções a cada doente, de forma a proporcionar ao doente com 

patologia oncológica da próstata uma melhor qualidade de vida. 

Para além das dimensões afetadas, o modelo de acompanhamento visou também abordar 

duas questões que são essenciais, a ansiedade, que a literatura nos indica ser um fator 

presente em todas as fases da doença oncológica, e que todos os participantes apresentaram 

e a perceção da informação recebida pelos doentes (Towe, 2000 como citado em Pinto, 2007). 

No que diz respeito à avaliação da ansiedade, os valores encontrados corroboram com o que 

a literatura nos indica, os valores encontrados variaram entre 15-19 valores, com uma média 

de 16,8 (DP=1,2), o que representa segundo Pais-Ribeiro et al. (2007), “ansiedade grave”. 

Concluiu-se que, a maior parte da informação transmitida aos doentes baseou-se no 

diagnóstico da doença, locais de ajuda fora do hospital e apoio psicológico especializado. Os 

participantes consideraram este tipo de informações bastante úteis. As temáticas sobre as 

quais se veicula pouca informação referem-se ao controlo da doença, ao benefício esperado 

do tratamento realizado e aos aspetos relacionados com a gestão da doença em casa. Em 
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termos de variabilidade de respostas, esta é superior no que diz respeito à informação dos 

procedimentos médicos e aos efeitos da atividade na vida sexual, o que permite concluir que 

possivelmente a informação dada é interpretada de forma distinta ou, em alternativa, a 

informação dada diverge de acordo com os profissionais. Deve ainda referir-se que em 

relação à informação sobre os serviços de reabilitação, as respostas dadas foram unânimes, 

pelo que todos consideram que apenas são dadas algumas informações sobre este assunto. 

No que diz respeito à perceção da informação também a literatura faz referência que apesar 

do alto nível de satisfação com as informações recebidas, os doentes gostariam obter mais 

informação (Silva et al., 2017). O estudo de Pinto et al. (2014) refere que os doentes 

geralmente estão bem informados, mas gostariam de obter informações adicionais sobre 

nutrição, resultados a longo prazo e sintomas de recorrência, além de mais detalhes sobre 

exames médicos e efeitos colaterais do tratamento. No estudo realizado por Adler et al. 

(2009), os doentes referem que, em geral, as informações recebidas são úteis, contudo 

existem tópicos pouco aprofundados, nomeadamente no que diz respeito a informações sobre 

reabilitação, grupos de auto apoio, serviços de reabilitação, psicólogos e serviços de 

enfermagem em ambulatório. Estes estudos vão ao encontro dos resultados encontrados no 

nosso estudo, uma vez que destacam o desejo dos doentes receberem mais informação sobre 

diferentes tópicos que consideram importantes, nomeadamente complicações no pós-

operatório e estratégias para resolver problemas secundários ao tratamento. 

Os aspetos elencados pelos doentes como mais importantes a serem trabalhados pelos 

enfermeiros refletiram aquilo que consideramos também importante pela nossa experiência 

profissional, e que a literatura nos indica serem os aspetos mais marcantes na patologia 

oncológica da próstata. 

O acompanhamento individualizado permite identificar em que fase do processo de transição 

o doente se encontra de forma a criar estratégias facilitadoras e perceber os fatores inibidores 

do processo de transição. O enfermeiro que acompanha estes doentes pode ser uma peça 

fundamental no processo de transição, através da informação que transmite, na inclusão das 

pessoas significativas que serão o suporte destes doentes, assim como, no encorajamento 

da expressão de sentimentos, e na avaliação sobre a utilização ou não de estratégias de 

coping que facilitarão a transição. O envolvimento e consciencialização destes doentes torna 

este processo mais fácil. 

O trabalho do enfermeiro gestor de caso com estes doentes parece ter criado uma sinergia 

com a equipa multidisciplinar, disponibilizando aos doentes e família os recursos necessários 

para a sua nova condição de saúde. O gestor de casos deve ser um facilitador da 



Qualidade de Vida da pessoa com patologia oncológica da próstata: um modelo de acompanhamento de Enfermagem 

Joana Margarida Pinheiro Teixeira  117 

comunicação entre os diferentes profissionais de saúde, deve executar vigilâncias de follow-

up e orientar para outros serviços, eliminando a duplicação de intervenções (Phaneuf, 2008). 

As consultas de enfermagem foram programadas conforme as consultas médicas, prática já 

adotada na instituição, o que acabou por ser uma vantagem no seguimento dos doentes e por 

permitir ao enfermeiro direcionar o doente para outro elemento da equipa multidisciplinar 

quando as intervenções necessárias não se enquadravam dentro do seu âmbito de atuação. 

A ligação dos doentes a modelos que incrementem comportamentos de autogestão têm 

impacte significativo na melhoria da condição de saúde atual e na diminuição das taxas de 

admissão e readmissão hospitalar (Mcguckin, Prentice & Mclaughlin, 2012). Os modelos de 

gestão de casos direcionados aos casos dos doentes com vulnerabilidades assumem um 

papel decisivo. É decisivo que o gestor de casos esteja atento ao doente como um todo de 

forma a efetuar uma avaliação adequada das suas necessidades em prol de um planeamento, 

educação e monitorização em resposta às reais necessidades da pessoa (Newman & Walter, 

2014). 

Como se pode verificar, os conceitos “educação para a saúde, autoconfiança e atitude” foram 

os aspetos que os doentes identificaram como essenciais a serem trabalhados pelos 

enfermeiros. Os conceitos acima referenciados vão ao encontro da definição de gestão de 

casos, definida na literatura como uma resposta direcionada para melhorar a continuidade ao 

doentes particularmente polipatológicos ou aqueles que requerem a contribuição de diferentes 

prestadores de cuidados para atender às suas necessidades (Duarte-Climents et al., 2019). 

É também entendida como “um processo de cuidados que vai de encontro às necessidades 

individuais de cada utente” (Rice, 2004, p.150). 

São funções do gestor de caso: “a coordenação da saúde, educação e conselho dos clientes, 

monitorização dos resultados e o suporte à mudança de comportamento” (Dillen & Hiddink, 

2014; Kendall et al., 2009). O gestor de casos “trata o caso individualmente, procura promover 

um resultado de qualidade para a pessoa, a pessoa é considerada individualmente, metas e 

atividades são formuladas passo a passo, inspira-se no cuidado holístico e humano dos 

beneficiários de cuidados e familiares” (Sequeira & Lopes, 2009). 

O doente com patologia oncológica da próstata apresenta como consequência da doença e 

dos tratamentos alterações ao nível da qualidade de vida (Carvalho, 2012). Incontinência 

urinária e disfunção sexual são alguns dos problemas com os quais se pode ter de debater 

ao longo do ciclo de doença (Silva, 2015). Todo o enfermeiro é, por inerência das suas 

funções, um educador para a saúde, já que cuidar é também ensinar, uma das componentes 
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do processo de educar, desta forma o enfermeiro deve disponibilizar as “ferramentas” 

necessárias para que o processo de transição ocorra de forma saudável. 
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IV. DISCUSSÃO FINAL 

A doença é uma experiência dolorosa e geradora de desconforto na medida em que tem o 

potencial para afetar todas as dimensões da vida pessoal, desde os aspetos individuais aos 

sociais (Apóstolo et al. como citado em Silva, 2015). 

A forma como cada doente passa pelo processo de transição pode ditar o sucesso da sua 

recuperação, pelo que o desenvolvimento de um modelo de acompanhamento para doentes 

com patologia oncológica da próstata torna-se fundamental para a ajuda no processo de 

transição saudável. As respostas obtidas revelaram que a intervenção do enfermeiro permitiu 

que o processo transacional decorresse de forma saudável. 

O enfermeiro gestor de caso deve analisar individualmente as vulnerabilidades do doente com 

patologia oncológica da próstata que afetam a sua qualidade de vida e definir intervenções 

que procurem minimizar essas mesmas vulnerabilidades para, consequentemente, melhorar 

a QdV. 

Ao longo do processo de acompanhamento é necessário avaliar o percurso do doente e a 

eficácia da nossa intervenção, de forma a proceder a reformulações do plano de cuidados, se 

necessário. Para isso foram criados indicadores, que permitem uma melhor e mais eficiente 

monitorização. Indicadores são “medidas que podem ser usadas como guias orientadores na 

monitorização, avaliação e promoção da qualidade dos cuidados de saúde” (Pereira, 2009, p. 

54). 

Foram trabalhados os seguintes indicadores de resultado: perceção da melhoria da qualidade 

de vida, melhor consciencialização da doença, melhor conhecimento sobre cirurgia e pós-

operatório, autocontrolo da ansiedade, melhor gestão do regime terapêutico; autocuidado 

efetivo, regime de cuidado ao cateter urinário efetivo, adaptação efetiva, padrão de sono não 

comprometido; conforto presente, autoestima presente; satisfação do doente. 

Segundo Pereira (2009, p. 54) os indicadores de resultado traduzem os ganhos sensíveis aos 

cuidados de enfermagem e “procuram medir demonstrações dos efeitos da combinação de 

fatores envolventes, da estrutura e processos nas condições do indivíduo”. 

De referir que a implementação do modelo de acompanhamento de enfermagem obriga a 

uma disponibilidade total por parte das equipas e o tempo despendido pode tornar-se um 

aliado na fração da implementação dos modelos de gestão de casos. Como refere Mota (2018, 

p. 232) “(…) a atitude do enfermeiro deve visar a antecipação das dificuldades vivenciadas 

pelo cliente, demonstrando disponibilidade na condução do modelo(…)”. 
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Ainda segundo a mesma autora (p. 232) o tempo assume extrema importância na condução 

do estudo, mas” o tempo para o acompanhamento depende da disponibilidade do cliente e da 

disponibilidade que o sistema de saúde permite ao enfermeiro ter”. 

A disponibilidade para acompanhar os doentes tem de ser total e o tempo necessário para a 

aplicação deste modelo pode tornar-se um entrave. O tempo tornou-se uma questão chave 

para o sucesso deste modelo de acompanhamento. Contudo, é de referir que, todo o plano 

de triagem, intervenção e avaliação contínua terá impacte significativo nos resultados a longo 

prazo, nomeadamente na melhoria da qualidade de vida, a aproximação entre o utente/família 

ao profissional de referência (gestor de cuidados) e promoção da humanização das ações e 

garantia da unidade dos serviços prestados (Martins & Fernandes, 2010). 

Vários estudos demonstram a importância da gestão de casos. No estudo de Freire (2013) a 

autora refere que a gestão de casos é uma mais-valia em pessoas vulneráveis e esta 

metodologia apresenta ganhos em saúde e promove a qualidade dos cuidados de saúde. No 

estudo de Mota (2018), a autora refere que o modelo de acompanhamento terá impacte nas 

taxas de mortalidade e morbilidade, assim com nos custos em saúde. 

Asencio et al. (2008) referem que a gestão de casos evita problemas potenciais com a adoção 

de medidas preventivas, evita o uso desnecessário dos serviços de urgência e de outros 

serviços de saúde, reduz os efeitos adversos, aumenta a autonomia das pessoas e famílias 

e aumenta o contacto com os doentes e famílias. Ainda no estudo de Lopes (2012), o autor 

refere que a figura do enfermeiro gestor de casos é a melhor resposta às necessidades das 

pessoas usuárias daquele serviço. 

Os resultados encontrados na literatura reforçam os resultados deste estudo, na medida em 

que a sua implementação teve impacto na qualidade de vida dos doentes a quem foi aplicado 

este modelo, como facilmente se pode constatar pelas entrevistas realizadas.  

Com a implementação do modelo de acompanhamento que contemple as vulnerabilidades 

dos doentes com patologia oncológica da próstata (padrão evidenciado no estudo um- 

avaliação da QdVRS) é possível acompanhar, envolver, educar e intervir eficientemente 

nestes doentes, em conjunto com todos os elementos da equipa multidisciplinar, de forma a 

proporcionar uma melhor qualidade de vida. 

Sendo o cancro da próstata e a sua incidência um tema da atualidade, acredita-se que a 

aplicação deste modelo nas instituições trará benefícios para os doentes, porque proporciona 

melhores cuidados transacionais, para os profissionais de saúde, porque direcionam as suas 
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intervenções para os problemas reais dos doentes para uma melhor prática de cuidados e 

para as instituições que, para além de terem doentes mais satisfeitos com os cuidados 

prestados e com uma melhor qualidade de vida, verão reduzidos os seus custos. 

Desta forma, o esquema abaixo exposto surge como proposta para a implementação de um 

acompanhamento de enfermagem nas instituições de saúde onde os doentes com patologia 

oncológica da próstata sejam uma realidade. A verificação das suas vulnerabilidades, com 

posterior aplicação do modelo de acompanhamento, poderá permitir obter resultados cujo 

valor em saúde, paradigma em ascensão na atualidade, possa ser uma realidade. Segundo 

Porter (2014), o valor em saúde é definido como a relação entre os resultados que importam 

para os pacientes (desfechos clínicos) e o custo para atingir esses resultados. O valor em 

saúde deve ser uma meta predominante no sistema de saúde, porque é isso que, em última 

análise, é importante para os doentes e une os interesses de todos os utilizadores do sistema. 

O valor abrange muitos dos demais objetivos já adotados na assistência à saúde, como 

qualidade, segurança, centralização e contenção de custos, e os integra. Se o valor melhorar, 

doentes, pagadores, provedores e fornecedores podem beneficiar, e em simultâneo ser 

igualmente melhorada a sustentabilidade económica do sistema de saúde. Ao melhorar-se a 

qualidade de vida dos doentes com cancro da próstata com a implementação do modelo de 

acompanhamento de enfermagem contribui-se para a criação de valor em saúde que 

beneficiará, não só os doentes, mas também as instituições de saúde O modelo de 

acompanhamento permite criar um padrão de atuação e orientar os profissionais de 

enfermagem para uma prática mais sustentada, trabalhando com os doentes com patologia 

oncológica da próstata, as vulnerabilidades já conhecidas e antecipando os possíveis efeitos 

da doença oncológica. 

Este modelo dará uma maior visibilidade à profissão de enfermagem, pois evidencia o trabalho 

diário das equipas de enfermagem para proporcionar aos doentes uma transição saudável, 

assim como permite aos enfermeiros uma melhoria da comunicação, da autonomia, do 

trabalho em equipa, da gestão partilhada, do fortalecimento do compromisso com a 

organização e a profissão, o que culmina no aumento da satisfação destes profissionais. 

No caso dos doentes, os benefícios destacam-se na promoção da saúde, do bem-estar, da 

prevenção de complicações e do aumento crescente da satisfação. Com o trabalho 

individualizado da equipa de enfermagem é possível proporcionar uma melhoria da qualidade 

de vida a estes doentes. Ao melhorar a qualidade de vida dos doentes, estes tornam-se 

socialmente ativos mais rapidamente, regressando de forma mais precoce às rotinas 

profissionais e familiares.
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V. CONCLUSÃO 

Considera-se pertinente, neste momento, “tecer” algumas reflexões no que concerne aos 

resultados obtidos e a todo o percurso vivenciado, numa perspetiva crítico-reflexiva. 

Apesar do número de doentes que sobreviveram ao cancro ter vindo a aumentar nos últimos 

anos, face ao desenvolvimento de intervenções terapêuticas e ao diagnóstico precoce, a 

doença oncológica provoca nos doentes e família um intenso sentimento psicológico, exigindo 

reorganização familiar e alteração de papéis. Importante referir que, para além de garantir a 

sobrevida dos doentes com doença oncológica, deve-se incrementar a QdV nessa sobrevida. 

Na patologia oncológica da próstata não é diferente. O impacto da confirmação da doença e 

os seus tratamentos têm associadas limitações físicas e funcionais que acarretam uma 

diminuição da qualidade de vida dos doentes. 

A passagem do estado de saúde para o estado de doença exige aos doentes a adaptação às 

novas circunstâncias e à sua nova condição. Este processo de transição necessita da 

orientação da equipa multidisciplinar para que aconteça de forma saudável. E, como cada 

doente é uma pessoa, um ser individual e irrepetível, logo cada processo de transição deve 

ser, também, único. 

O interesse deste estudo para a prática da Enfermagem fundamenta-se principalmente pela 

necessidade de identificar as vulnerabilidades dos doentes com patologia oncológica da 

próstata e acompanhá-los no seu percurso de doença, proporcionando um melhor cuidado 

transacional e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida e por outro lado, permitindo 

às equipas de enfermagem uma prestação de cuidados direcionada para o doente, e às 

instituições de saúde uma redução nos custos, evitando idas recorrentes dos doentes aos 

seus serviços. 

Para a Enfermagem, enquanto profissão e ciência socialmente estabelecidas e dignificadas, 

neste campo de intervenção é importantíssimo. Com este estudo, quisemos desenvolver um 

modelo de acompanhamento que direcionasse os cuidados para os doentes com patologia 

oncológica da próstata, mas que ao mesmo tempo guiasse as equipas. Este estudo pode 

ainda servir como suporte teórico e prático para a organização de novas intervenções de 

Enfermagem dentro deste campo, ou reformular e ajustar as que já existem.  

Os resultados deste estudo fornecem novas evidências sobre a QdVRS dos doentes 

portadores de patologia oncológica da próstata. Sugerem a importância da implementação da 

avaliação da QdVRS como rotina, de forma a identificar as vulnerabilidades destes doentes 
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para direcionar a prática clínica centrada no doente. Uma intervenção direcionada para os 

domínios mais afetados poderá contribuir para uma melhoria contínua da qualidade de vida 

dos doentes. 

A metodologia utilizada permitiu a identificação de fatores que dificilmente seriam atingíveis 

através de outras estratégias de recolha de dados longitudinais que monitorizem a QdVRS 

destes doentes. 

A construção do objeto de estudo, ou seja, o desenvolvimento de um modelo de 

acompanhamento de enfermagem para doentes com cancro da próstata, foi de difícil 

materialização, não deixando, no entanto, o caminho vazio de ideias, perceções e conceitos. 

A problemática intrínseca a tal estudo foi do nosso maior gosto pessoal e profissional, o que 

poderá ter estado no impulso e motivação constantes. A pesquisa bibliográfica tornou-se um 

refúgio interessante e enriquecedor que possibilitou conhecer em profundidade aspetos por 

nós, até então, desconhecidos ou pouco desenvolvidos. 

O modelo de acompanhamento de enfermagem elaborado, teve por base as vulnerabilidades 

dos doentes com patologia oncológica da próstata identificados no estudo um. A dor, função 

emocional, função social, fadiga, náuseas e vómitos, distúrbio do sono, apetite diminuído, 

obstipação e diarreia, impacto financeiro, atividade sexual e os sintomas urinários foram as 

vulnerabilidades identificadas. 

Considera-se que o modelo criado tem aplicabilidade em doentes com patologia oncológica 

da próstata, pois, quando testado em doentes com as mesmas características (padrão 

semelhante de vulnerabilidades), permitiu verificar que “educação para a saúde, 

autoconfiança e atitude” são os aspetos que mais marcam estes doentes. Aspetos estes que 

estão relacionados, entre outros, com o papel do enfermeiro gestor de casos. 

Para além de se considerar que o modelo tem aplicabilidade nos doentes com patologia 

oncológica da próstata pelos motivos acima elencados, pode-se concluir que se melhorou a 

qualidade de vida destes doentes, uma vez que se trabalharam as vulnerabilidades presentes 

neste tipo de patologia e porque permitiu que o processo de transição decorresse de forma 

saudável. 

Este estudo apresenta algumas limitações, nomeadamente no que diz respeito ao tamanho 

da amostra. De facto, com uma amostra maior poder-se-ia, eventualmente, obter respostas 

mais marcadas em alguns domínios da qualidade de vida. Por outro lado, a recolha de dados 
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revelou-se complexa devido à extensão dos questionários e às dinâmicas das instituições o 

que levou à perda de alguns doentes aptos para participarem. 

No entanto, as escalas de medida utilizadas revelaram serem ferramentas adequadas para o 

aprofundamento do fenómeno em estudo, embora, dada a dinâmica dos hospitais, seria 

importante o desenvolvimento de ferramentas mais simples, que exigissem menos tempo e 

recursos para monitorizar continuamente a QdVRS, não apenas nestes momentos, mas ao 

longo do processo de acompanhamento do doente oncológico. 

Os enfermeiros constituem um grupo técnico extremamente importante para a tomada de 

decisão em Saúde, sendo-lhes dada a oportunidade de refletirem e organizarem, em conjunto 

com outros técnicos, cuidados que possam melhorar a acessibilidade à informação, a 

excelência dos cuidados, ajustados aos vários tipos e necessidades dos utilizadores dos 

serviços de saúde. Desta forma este trabalho deixa algumas sugestões edificantes e 

eventualmente promissoras. Uma vez que se demonstrou a aplicabilidade deste modelo de 

acompanhamento de enfermagem a estes doentes propõem-se dar continuidade a este 

estudo testando a aplicabilidade do mesmo em outras instituições de saúde. Por outro lado, 

a reprodutibilidade deste modelo noutros contextos, poderá ser um meio formativo para outros 

enfermeiros, potenciando a investigação como dinâmica da disciplina de enfermagem, assim 

como as bases da própria profissão. 
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Resumo
Enquadramento: O cancro da próstata é a segunda principal causa de morte por cancro nos homens. O 
diagnóstico e tratamento podem provocar alterações significativas na vida dos homens e, por consequência, 
modificar a sua qualidade de vida. 
Objetivo: Avaliar as alterações na qualidade de vida do doente com patologia oncológica da próstata, 
desde o momento do diagnóstico da doença até aos 6 meses de tratamento. 
Metodologia: Foi desenvolvido um estudo descritivo, analítico e longitudinal com a participação de 
doentes oncológicos, utilizando as escalas HRQoL, SF-12 e EQ-5D em quatro momentos. 
Resultados: Foram observadas alterações em dimensões da QVRS ao longo de quatro momentos de 
avaliação, bem como ao nível da funcionalidade e dos sintomas.
Conclusão: Este estudo apresenta novas evidências sobre a QVRS dos doentes portadores de patologia 
oncológica da próstata, nomeadamente em dimensões relacionadas com funções emocionais e sociais, 
fadiga, náusea e vómito, insónia, sintomas de obstipação e diarreia, atividade sexual, sintomas urinários, 
intestinais e relacionados com o tratamento hormonal, desde o diagnóstico da doença aos 6 meses de 
tratamento. Uma intervenção dos profissionais de saúde direcionada para os domínios mais afetados pode 
proporcionar uma melhor qualidade de vida aos doentes.

Palavras-chave: qualidade de vida; neoplasias da próstata; medidas de resultados relatados pelo paciente

Abstract
Background: Prostate cancer is the second leading cause of death from cancer in men. Its diagnosis and 
treatment can significantly change their life and affect their quality of life.  
Objective: To assess the changes in the quality of life of patients with prostate cancer, from diagnosis to 
the 6th month of treatment. 
Methodology: A descriptive, analytical, and longitudinal study was conducted with prostate cancer 
patients, using HRQoL, SF-12, and EQ-5D scales in four moments. 
Results: Changes were found in HRQoL dimensions across the four moments, as well as in functioning 
and symptoms. 
Conclusion: This study provides new evidence on dimensions of HRQoL of patients with prostate can-
cer, namely emotional and social functions, fatigue, nausea and vomiting, insomnia, constipation and 
diarrhea symptoms, sexual activity, urinary, bowel symptoms, and hormonal treatment-related symptoms, 
from diagnosis to the 6th month of treatment. Health professionals should intervene in the most affected 
domains to improve the quality of life of prostate cancer patients.

Keywords: quality of life; prostatic neoplasms; patient reported outcome measures

Resumen
Marco contextual: El cáncer de próstata es la segunda causa principal de muerte por cáncer en los hom-
bres. Su diagnóstico y tratamiento puede causar cambios significativos en la vida de los hombres y, en 
consecuencia, alterar su calidad de vida.  
Objetivo: Evaluar los cambios en la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata, desde el 
diagnóstico de la enfermedad hasta el 6 mes de tratamiento.
Metodología: Se desarrolló un estudio descriptivo, analítico y longitudinal con la participación de pa-
cientes oncológicos, para el cual se utilizaron las escalas HRQoL, SF-12 y EQ-5D en cuatro momentos.
Resultados: Cambios en las dimensiones de la HRQoL a lo largo de cuatro etapas de evaluación, y en el 
nivel de funcionamiento y de síntomas. 
Conclusión: Este estudio aporta nuevas evidencias sobre la HRQoL de los pacientes con cáncer 
de próstata, concretamente sobre las dimensiones como funciones emocionales y sociales, la fati-
ga, las náuseas y los vómitos, el insomnio, los síntomas de estreñimiento y diarrea, la actividad se-
xual, los síntomas urinarios e intestinales y el tratamiento hormonal, desde el diagnóstico de la 
enfermedad hasta los 6 meses de tratamiento. La intervención de los profesionales de la salud orien-
tada hacia los dominios más afectados puede garantizar a los pacientes una mejor calidad de vida. 

Palabras clave: calidad de vida; neoplasias de la próstata; medición de resultados informados por el paciente
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Introdução

O cancro da próstata representa 12% de todos os casos 
de cancro na Europa. Nos países desenvolvidos, o cancro 
da próstata é responsável por uma em cada 10 mortes 
por cancro nos homens (Sequeira et al., 2015). Mais de 
1 milhão de casos são diagnosticados por ano e a morta-
lidade aumentou para mais de 300,000 mortes por ano 
(Cooperberg & Chan, 2017). O cancro da próstata é a 
segunda principal causa de morte por cancro nos homens, 
apenas ultrapassado pelo cancro do pulmão (Sequeira 
et al., 2015). O diagnóstico e o tratamento do cancro 
da próstata podem alterar significativamente a vida dos 
homens e, por conseguinte, alterar a sua qualidade de 
vida (QV). Trata-se de um tema atual, cuja elevada inci-
dência e prevalência motivaram a realização deste estudo. 
O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações na QV 
do doente com patologia oncológica da próstata, desde 
o momento do diagnóstico da doença até aos 6 meses 
de tratamento.

Enquadramento

O cancro da próstata é o tumor mais frequente em ho-
mens com mais de 50 anos de idade, representando cerca 
de 3,5% de todas as mortes a nível mundial e 10% de 
todas as mortes por cancro nos homens (Organisation 
for Economic Co-operation and Development, 2018;  
Sequeira et al., 2015). A incidência e a mortalidade vari-
am de acordo com as regiões geográficas e as populações, 
refletindo impactos multifactoriais da variação genética, 
de fatores relacionados com a nutrição, estilo de vida e 
ambiente, do acesso aos cuidados de saúde, e de variaçaões 
na prestação de serviços de rastreio do antígeno específico 
da próstata (PSA; Cooperberg & Chan, 2017). Esta é uma 
doença predominante em homens mais velhos, ou seja, 
com idade igual ou superior a 70 anos. De acordo com o 
National Cancer Institute, a média de idade, no momento 
do diagnóstico, é de 68 anos, e 71,2% das mortes por 
cancro da próstata ocorrem em homens com idade igual 
ou superior a 75 anos. Com o crescente envelhecimento 
da população e o aumento da esperança média de vida 
nos países desenvolvidos, os casos de cancro da próstata 
devem aumentar drasticamente no futuro (Droz et al., 
2010). À medida que a população envelhece, há uma 
necessidade urgente de criar uma forma de caracterizar 
a idade funcional dos doentes idosos com cancro, a fim 
de adaptar as decisões de tratamento e estratificar os 
resultados com base noutros fatores para além da ida-
de cronológica, bem como desenvolver intervenções de 
otimização do tratamento do cancro (Hurria, Lachs, 
Cohen, Muss, & Kornblith, 2006). Existe uma grande 
heterogeneidade nas funções físicas e psicológicas dos 
doentes idosos com cancro que partilham a mesma idade 
cronológica. O envelhecimento é um processo altamente 
individualizado e as mudanças envolvidas nesse processo 
não podem ser todas previstas apenas com base na idade 
cronológica. Alguns irão tolerar a quimioterapia tão bem 
quanto os seus pares mais jovens, mas outros poderão 

experienciar uma grande toxicidade, tendo necessidade de 
reduzir, adiar ou interromper permanentemente o trata-
mento, ou mesmo estar numa situação na qual a melhor 
opção de tratamento não é a quimioterapia. Portanto, 
os oncologistas enfrentam uma importante questão no 
tratamento de doentes mais velhos com cancro, ou seja, 
a escolha do tratamento mais adequado para cada doen-
te (Pallis, Wedding, Lacombe, Soubeyran, & Wildiers, 
2010). Foram desenvolvidos instrumentos específicos de 
avaliação da qualidade de vida relacionada com a saúde 
(QVRS), especialmente em adultos idosos, para identificar 
de forma geral os sintomas e as necessidades de grupos 
específicos. As alterações longitudinais nas funções físicas, 
na carga dos sintomas e na avaliação da QV dos doentes 
podem promover o desenvolvimento de uma interven-
ção interdisciplinar centrada no doente (Sequeira et al., 
2015; Wallwiener et al., 2017). A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) define QV como “a percepção que um 
indivíduo tem sobre a sua posição na vida, dentro do 
contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está 
inserido e em relação aos seus objectivos, expectativas, 
padrões e preocupações” (World Health Organization, 
2019, p. 1). Este estudo foi desenvolvido tendo em conta 
a necessidade de avaliar a QVRS em doentes portadores 
de patologia oncológica da próstata e identificar quais os 
domínios da QV que são mais afetados.

Questão de investigação

Quais são as mudanças na qualidade de vida dos doentes 
portadores de patologia oncológica da próstata, desde 
o momento do diagnóstico da doença aos 6 meses de 
tratamento?

Metodologia

Foi realizado um estudo descritivo, analítico e longitu-
dinal com a participação de doentes oncológicos numa 
unidade hospitalar oncológica no norte de Portugal. A 
amostra não-probabilística de conveniência foi composta 
por 60 doentes em ambulatório que estiveram presentes 
em consultas médicas entre outubro de 2015 e julho de 
2016. Os critérios de inclusão utilizados foram: doentes 
com idade superior a 18 anos e portadores de patologia 
oncológica da próstata que aceitaram participar no estudo. 
Foram excluídos os doentes incapazes de ler e escrever 
em português e os doentes com doenças neurológicas e 
cognitivas incapazes de preencher o questionário.
Foram utilizadas escalas genéricas e específicas da QVRS 
em doentes oncológicos. Entre as escalas criadas espe-
cificamente para doentes oncológicos, selecionamos o 
questionário EORTC QLQ-C30, que mede as seguintes 
dimensões: (i) Estado de saúde/qualidade de vida global; 
(ii) Estado funcional, incluindo funcionamento físico, 
funcionamento de papel, funcionamento emocional, 
funcionamento cognitivo e funcionamento social; e (iii) 
Sintomas, por exemplo, fadiga, náuseas e vômitos, dor, 
dispneia, insónia, perda de apetite, obstipação, diarreia 
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e dificuldades financeiras (Fayers et al., 2001; Ferreira, 
1997). Também foi aplicado o módulo específico EORTC 
QLQ-PR25 para o cancro da próstata, que inclui escalas 
funcionais (atividade sexual e funcionamento sexual) e 
de sintomas (sintomas urinários, sintomas intestinais e 
sintomas relacionados com o tratamento hormonal, bem 
como um item para avaliar o impacto da utilização de 
produtos para a incontinência; van Andel et al., 2008). 
As pontuações de ambas as escalas EORTC variam entre 
0 e 100. No caso das escalas funcionais e da escala sobre 
a QV global, um resultado mais elevado representa um 
nível mais elevado de funcionamento ou uma maior QV 
global. Resultados mais elevados nas escalas dos sintomas 
representam mais problemas, isto é, pior qualidade de 
vida. Os instrumentos foram preenchidos pelos próprios 
doentes após uma informação contextual apresentada 
pelo investigador.
Relativamente aos instrumentos genéricos sobre o estado 
de saúde e a qualidade de vida, o questionário SF-12 avalia 
essencialmente a dimensão física e mental do estado de 
saúde (Ferreira, 2000a; Ferreira, 2000b). O questionário 
EQ-5D é um instrumento genérico autoadministrado 
para avaliação do estado de saúde. As dimensões avaliadas 
por este instrumento são: (i) Mobilidade, (ii) Cuidados 
pessoais, (iii) Atividades habituais, (iv) Dor/desconforto 
e (v) Ansiedade/depressão (Herdman et al., 2011). É 
ainda possível obter o valor que cada indivíduo atribui 
ao seu estado de saúde, numa escala de 0 a 100, repre-
sentando o pior e o melhor estado de saúde imaginável, 
respetivamente.
Os dados foram recolhidos em quatro momentos, coin-

cidindo com o acompanhamento nas consultas de enfer-
magem. A fim de compreender as alterações na QVRS, 
e de acordo com os momentos definidos pela instituição 
para o acompanhamento dos doentes, iniciou-se a recolha 
de dados na primeira consulta após o diagnóstico (M0), 
ao 1º mês (M1), ao 3º mês (M2) e ao 6º mês (M3) após 
o início do tratamento.
Os dados recolhidos foram analisados com recurso ao 
IBM SPSS® Statistics, versão 25.0 para Windows. Foram 
usadas estatísticas descritivas para descrever a amostra e 
calcular os valores médios para cada instrumento, tendo 
em conta os quatro momentos de avaliação. Estes valores 
foram comparados através de uma ANOVA, seguida do 
teste post-hoc de Scheffé.
Ao longo deste estudo, todas as considerações ético-legais 
foram cumpridas. Destacamos a natureza voluntária da 
participação e a assinatura de um termo de consentimento 
livre e esclarecido por cada participante. Este estudo obteve 
o parecer favorável do Conselho de Administração da 
instituição e da Comissão de Ética (Parecer n.º 107/014).

Resultados

A Tabela 1 destaca as características da amostra utilizada 
no presente estudo. Estes resultados mostram que a média 
de idades foi 69,9 anos, variando entre um mínimo de 
51 anos e um máximo de 90 anos. A faixa etária 65-74 
anos inclui 36,7% dos doentes, a maioria dos quais com 
menos do que o 12º ano de escolaridade (53,3%) e re-
formados (53,3%).

Tabela 1 
Estatísticas descritivas: caracterização da amostra (n = 60)

Variável Valor N %

Idade

45 a 54
55 a 64
65 a 74
75 a 84
85+
Média ± DP
Mín - Máx

3
17
22
11
7

69,9 ± 9,8
51 - 90

5,0%
28,3%
36,7%
18,3%
11,7%

Habilitações académicas
Sem habilitações formais
≤ 12º ano
Ensino superior

12
32
16

20,0%
53,3%
26,7%

Ocupação
Empregado
Reformado
Desempregado

27
32
1

45,0%
53,3%
1,7%

Estado civil

Solteiro
Casado
Divorciado
Viúvo

5
41
4
10

8,3
68,3
6,7
16,7

Tipo de tratamento
Cirúrgico
Não-cirúrgico
Cirúrgico e não-cirúrgico

18
27
15

30,0
45,0
25,0

Nota. DP = desvio-padrão.
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Relativamente ao tipo de tratamento, 45% dos doentes 
não realizaram qualquer tratamento cirúrgico, isto é, 
quimioterapia e/ou radioterapia e/ou braquiterapia e/
ou hormonoterapia, e 30% dos doentes realizaram uma 
cirurgia.
Os resultados apresentados na Tabela 2 referem-se às alte-

rações na QVRS reportadas pelos participantes ao longo 
do tempo para cada domínio dos instrumentos QLQ-C30 
e do módulo PR25. Os sinais =, ↗ e ↘ representam a 
ausência de diferenças, o aumento e a diminuição dos 
valores médios, respetivamente, ao longo dos quatro 
momentos de avaliação.

Tabela 2 
Estatísticas inferenciais: alteração dos valores da QV

M0 M1 M2 M3

M ± DP M ± DP M ± DP M ± DP

EORTC QLQ-C30: Estado de saúde global

Qualidade de vida 54,7 ± 16,9 = 53,3 ± 17,2 = 56,5 ± 17,4 = 54,3 ± 18,6

EORTC QLQ-C30: Escalas funcionais

Função física

Desempenho de papel

Função emocional

Função cognitiva

Função social

85,8 ± 17,9

83,3 ± 21,3

74,9 ± 20,3

89,2 ± 16,5

83,6 ± 22,9

=

=

=

=

=

84,3 ± 19,0

81,7 ± 22,1

72,4 ± 20,2

86,1 ± 17,9

78,3 ± 26,5

=

=↗
=↗

87,2 ± 18,8

87,8 ± 20,3

81,9 ± 20,9

91,4 ± 16,4

89,2 ± 20,3

=

=↗
=

=

85,0 ± 20,0

86,7 ± 20,5

90,7 ± 14,5

89,4 ± 19,9

90,3 ± 23,4

EORTC QLQ-C30: Sintomas

Fadiga

Náusea e vómitos

Dor

Dispneia

Insónia

Perda de apetite

Obstipação

Diarreia 

Dificuldades financeiras

21,5 ± 18,7

13,1 ± 16,6

66,7 ± 18,4

4,4 ± 11,4

24,4 ± 23,7

21,7 ± 22,0

16,1 ± 22,5

16,7 ± 23,4

14,4 ± 24,8

=

=

=

=

=

=

=

=

=

23,9 ± 19,1

15,3 ± 16,9

65,3 ± 19,0

6,1 ± 13,0

28,3 ± 25,2

22,2 ± 21,8

21,1 ± 26,0

22,2 ± 27,2

14,4 ± 24,8

↘↘
=

=↘
=↘↘
=

15,2 ± 17,8

9,2 ± 15,2

63,3 ± 18,1

4,4 ± 11,4

17,2 ± 22,5

15,6 ± 21,7

10,6 ± 19,9

11,1 ± 21,0

7,2 ± 17,5

=

=↘
=↘↘
=

=↘

11,5 ± 17,2

5,6 ± 11,3

56,1 ± 15,9

5,0 ± 12,0

7,8 ± 18,8

6,1 ± 13,0

9,4 ± 23,0

10,0 ± 24,0

1,1 ± 6,0

EORTC QLQ-PR25: Funcionamento

Funcionamento sexual

Atividade sexual

34,3 ± 20,5

78,2 ± 23,5

=

=

30,3 ± 16,8

78,8 ± 22,7

=↗ 26,6 ± 18,3

90,4 ± 18,0

=

=

22,5 ± 14,7

94,7 ± 11,6

EORTC QLQ-PR25: Sintomas

Sintomas urinários

Sintomas intestinais

Tratamento hormonal

Incontinência

16,6 ± 18,4

3,1 ± 6,5

3,5 ± 6,3

44,4 ± 40,4

=

=

=

=

21,8 ± 20,9

5,3 ± 13,2

6,3 ± 9,7

66,7 ± 29,8

↘↘↘
=

12,2 ± 17,5

2,1 ± 5,9

2,1 ± 5,4

44,4 ± 34,4

=

=

=

=

12,2 ± 21,1

2,2 ± 12,1

1,9 ± 7,7

55,6 ± 40,4

Nota. M±DP = média±desvio-padrão; = sem diferenças significativas; ↗ aumento do funcionamento; ↘ redução dos sintomas.

Em primeiro lugar, é importante referir que não foram 
observadas diferenças significativas entre M0 e M1 rela-
tivamente ao funcionamento e os sintomas, quer pelos 
instrumentos genéricos quer pelos instrumentos especí-
ficos de avaliação do cancro da próstata. Apesar de, de 
uma forma geral, o QLQ-C30 não apresentar diferenças 
significativas ao longo dos quatro momentos, foram ob-
servadas algumas diferenças em relação ao estado funcio-
nal e aos sintomas. De facto, após uma ligeira redução 
não significativa entre M0 e M1, a dimensão emocional 
apresentou melhorias funcionais significativas entre M1 
e M3 (p = 0,030) e entre M2 e M3 (p = 0,016). Além 
disso, com uma menor diferença significativa, a dimensão 
social aumentou entre M1 e M2 (p = 0,015).
Em relação aos sintomas, foram observadas diferenças 

significativas entre M1 e M2 em termos da fadiga (p = 
0,014), náuseas e vómitos (p = 0,031), insónia (p = 0,028), 
obstipação (p = 0,017) e diarreia (p = 0,014). Por outro 
lado, houve uma diminuição significativa entre M1 e M2 
na dor (p = 0,021) e outros sintomas, tais como insónia 
(p = 0,026) e perda de apetite (p = 0,007). A diminui-
ção das dificuldades financeiras (p = 0,015) também foi 
significativa entre M2 e M3.
Relativamente ao módulo PR25, a atividade sexual re-
gistou um aumento significativo entre M1 e M2 (p < 
0,001) e houve uma diminuição nos sintomas urinários 
(p = 0,002), intestinais (p = 0,05) e relacionados com o 
tratamento hormonal (p = 0,001). Não foi observada 
nenhuma diferença significativa entre M2 e M3.
Os doentes preencheram outro instrumento, o SF-12, 
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que mede a perceção do indivíduo sobre o seu estado 
de saúde. Foi observada uma diferença significativa na 

dimensão mental entre M1 e M2 (p = 0,042) e entre 
M2 e M3 (p = 0,028), tal como demonstra a Tabela 3.

Tabela 3 
Evolução dos valores sobre o estado de saúde e a qualidade de vida

M0 M1 M2 M3

M ± DP M ± DP M ± DP M ± DP

SF-12v2

Dimensão física

Dimensão mental

47.8 ± 8.5

47.5 ± 10.2

=

=

47.9 ± 8.2

47.2 ± 9.7

=↗ 48.1 ± 8.4

51.3 ± 10.5

=↗ 48.1 ± 7.7

55.2 ± 7.6

EQ-5D

Índex global

Escala Analógica Visual

94.4 ± 17.2

57.0 ± 18.2

=

=

93.8 ± 18.1

53.4 ± 17.0

=

=

95.2 ± 16.0

58.0 ± 19.4

=

=

96.7 ± 12.9

55.7 ± 17.0

Nota. M±DP = média±desvio-padrão; = sem diferenças significativas; ↗ aumento do funcionamento.

Por fim, a avaliação da perceção da qualidade de vida 
através do EQ-5D-5L, em linha com a dimensão da 
qualidade de vida no EORTC QLQ-C30, não revelou 
mudanças significativas entre os vários momentos de 
avaliação. De referir que os instrumentos utilizados foram 
testados quanto à sua validade e fiabilidade interna e todos 
obtiveram um alfa de Cronbach com uma consistência 
muito boa (> 0,9).

Discussão

A faixa etária da amostra estudada foi 51-60 anos, com 
maior frequência entre 61 e 74 anos (36,7%) e uma média 
de 69,9 anos, o que está de acordo com a literatura na 
qual a maioria dos diagnósticos de cancro da próstata 
estão associados a homens com idade superior a 65 anos 
(Quijada, Fernandes, Oliveira, & Santos, 2017).
Quanto ao estado civil, 68,3% dos doentes eram casados. 
De referir que os doentes casados apresentaram melhores 
resultados em alguns domínios, nomeadamente nos do-
mínios físico e social (Kao et al., 2015). Relativamente 
a outros determinantes, 53,3% dos doentes na amostra 
estudaram até ao 12º ano. De acordo com o Instituto 
Nacional de Estatística, 21,9% da população portuguesa 
em 2018 completou o 12º ano, cujos valores são infe-
riores aos encontrados no presente estudo. Quanto à 
situação de reforma, 53,3% dos doentes nesta amostra 
eram reformados. A mesma fonte refere que, em 2017, 
41% da população portuguesa estava reformada, valores 
inferiores aos encontrados no presente estudo (Instituto 
Nacional de Estatística, 2019).
Analisando a evolução do estado de saúde global, e consi-
derando os diferentes momentos de avaliação, os melhores 
resultados foram encontrados na comparação entre o 
M1 e o M2, principalmente em relação ao aumento da 
função emocional e social e à evolução dos sintomas de 
fadiga, náuseas e vómitos, insónia, obstipação e diar-
reia. A diminuição da dor, insónia, perda de apetite e 
dificuldades financeiras também foi evidente entre M2 
e M3. Estes resultados também foram confirmados por 
outros estudos (Cooperberg & Chan, 2017; Sequeira et 
al., 2015), demonstrando que, nos primeiros 6 meses 

após a intervenção cirúrgica, os domínios social, físico 
e sexual registaram os piores resultados e os melhores 
resultados foram surgindo 6 e 12 meses após a interven-
ção. Por outro lado, os domínios relacionados com dor, 
diarreia, dificuldades financeiras, fadiga e insónia foram 
considerados fatores que contribuem para alterações na 
QVRS num estudo sobre cancro da próstata (Torvinen 
et al., 2013). A fadiga, a dor e a insónia também foram 
apresentadas como fatores geradores de mudanças (Se-
queira et al., 2015).
Relativamente a aspetos mais específicos relacionados com 
a próstata, entre M1 e M3, houve um aumento signifi-
cativo na atividade sexual e uma diminuição significativa 
nos sintomas urinários, intestinais e relacionados com o 
tratamento hormonal. No estudo realizado por Chien 
et al. (2017), a incontinência urinária apresentou piores 
resultados nos primeiros meses após a cirurgia. Este mesmo 
estudo refere que a qualidade de vida dos doentes que 
foram submetidos à cirurgia sofreu um impacto maior 
em M3, resultados diferentes daqueles encontrados nesta 
amostra, onde o pior impacto foi registado entre M1 e M2.
Por outro lado, a revisão da literatura revelou que, em 
alguns estudos, os homens com cancro da próstata apre-
sentam mudanças na QVRS, especialmente problemas 
urinários (Eton & Lepore, 2002). Relativamente ao 
funcionamento sexual e à ausência de diferenças estatis-
ticamente significativas ao longo do período em análise, 
podem ser considerados problemas de manutenção da 
privacidade, tal como afirmado por Sequeira et al. (2015). 
Por fim, Chien et al. (2017) concluíram que existem 
mudanças no funcionamento sexual, independente-
mente do tipo de tratamento, pois o funcionamento 
sexual diminui nos primeiros 24 meses, apresentando 
um declínio maior nos primeiros meses após o doente 
ser submetido a uma cirurgia. No entanto, o declínio no 
presente estudo não foi significativo. Este estudo reforça 
a importância de valorização da avaliação da qualidade 
de vida pelos profissionais de saúde de forma rotineira, 
a fim de identificar as dimensões afetadas, algo que 
atualmente não é realizado nos hospitais portugueses, 
de modo a que os cuidados sejam personalizados e, não 
menos importante, a saúde seja o valor essencial no 
processo de decisão clínica.
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Conclusão

Os resultados do presente estudo fornecem novas evidências 
sobre a QVRS de doentes portadores de patologia oncológica 
da próstata, nomeadamente nas dimensões relacionadas com 
Funções Emocionais e Sociais, Fadiga, Náuseas e vómitos, 
Insónia, Sintomas de Obstipação e Diarreia, Atividade se-
xual, Sintomas Urinários e Intestinais e relacionados com 
o Tratamento hormonal, a partir do diagnóstico da doença 
até aos seis meses de tratamento. Estes resultados sugerem 
a importância de implementar a avaliação da QVRS como 
rotina, a fim de identificar os domínios da qualidade de 
vida mais afetados e que devem ser geridos através de uma 
prática clínica centrada no doente, nomeadamente pelos 
enfermeiros que são os principais agentes durante o período 
de internamento. Uma intervenção centrada nos domínios 
mais afetados pode contribuir para uma melhoria contínua 
da qualidade de vida dos doentes.
A metodologia utilizada permitiu identificar fatores que 
dificilmente seriam percetíveis através de outras estratégias de 
recolha de dados. Este estudo apresenta algumas limitações, 
nomeadamente quanto ao tamanho da amostra. De facto, 
se a amostra fosse maior, poderíamos, eventualmente, obter 
respostas mais robustas em alguns domínios da qualidade 
de vida. Por outro lado, a recolha de dados foi complexa 
devido ao tamanho dos questionários e à dinâmica das ins-
tituições, o que levou à perda de alguns doentes elegíveis 
para participação no estudo. 
No entanto, as escalas utilizadas revelaram ser instrumentos 
de avaliação adequados para o aprofundamento do fenómeno 
em estudo. Seria importante desenvolver ferramentas mais 
simples que exijam menos tempo e recursos para monitorizar 
a QVRS de forma regular, não só nestes momentos mas 
também durante todo o processo de acompanhamento do 
doente oncológico. É recomendada a realização de novos es-
tudos longitudinais para monitorizar a QVRS destes doentes. 
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INTRODUTIONrostate cancer is one of the leading causes of disease and mortal-ity among men and, each year, 1.6 million men are diagnosed and 366,000 men die from prostate cancer.(1) It 
is the fifth most common cause of cancer death around the world. (2) Prostate cancer is particularly common in developed countries. 
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Abstract

Prostate cancer causes changes, such as erectile dysfunction, with a significant 

impact on the perception of quality of life (QoL). The aim of this study is to identi-

fy changes in perception of QoL related to erectile dysfunction over time.

A descriptive, analytical and longitudinal study was conducted with the partic-

ipation of oncological patients from the ambulatory urology department of an 

oncology hospital unit of the North of Portugal. The sample, obtained through 

convenience non-probabilistic sampling between October 2015 and July 2016, 

included 60 patients. The instrument used for data collection was IIEF-5 (Interna-

tional Index of Erectile Function-5) that evaluates the severity degree of erectile 

dysfunction (ED).

Sexual function did not present clinical or statistical differences along the studied 

period. Cultural issues related to privacy preservation may justify our sexual func-

tion scores. 

Early identification of QoL changes may guide nurses to patient-centered care.

KEYWORDS:  QUALITY OF LIFE; PROSTATE CANCER, SEXUAL DYSFUNCTION.
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SEXUAL DYSFUNCTION 
AND QUALITY OF LIFE  
IN PROSTATE CANCER

P
It is amongst 12% of all cancers in Europe. In developed countries, it accounts for 1 in 10 deaths in men with cancer.(3) It is more common in men over 50 years of age, accounting for about 3.5% of all global deaths and 10% of all deaths from male cancers.
(3) (4) Both incidence and mortalityvary across geographical regions 
and populations, reflecting the 
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Conference Proceedingsmultifactorial impacts of genetic variation, diet, lifestyle and envi-ronmental factors, access to health care and availability (5)  This dis-order is predominantly a disease of older men with 70 years of age or older. According the National Cancer Institute, (6) the mean age at diagnosis is 68 years, where 71.2% of deaths due to prostate cancer occur in men older than or equal to 75 years. With the growing aging population and rising life expectancy in developed countries, prostate cancer cases are project-ed to increase dramatically in the future. (6) The diagnosis and treatment of prostate cancer can lead to signif-icant changes in the life of men, especially the level of sexual ac-tivity and, consequently, to change their quality of life (QoL). (7)Sexuality is an important part of normal human functioning, but this is an aspect of care that has been largely ignored by health pro-fessionals and caregivers. (8) A 2018 study showed that sexual dysfunction affects 26% of men after prostatectomy, the period required for recovery from erectile function after surgery varies be-tween 6 and 48 months. (9) Research studies(9)(10) on health-re-lated quality of life (HRQoL) report that one year after prostatectomy, men are more concerned with sexual function than with the possibility of recurrence of cancer. Persistence of side effects after prostatectomy may result in signif-icant changes in patients’ quality of life.This way health professionals have a responsibility to ensure that can-cer survivors and their partners experience a better quality of life during the years of survival.
Early identification of QoL changes may guide nurses to patient-cen-tered care. AIMThe present study aims to identify the perception of QoL related to erectile dysfunction over time.

METHODSThis is a descriptive, analytical and a longitudinal study, with the participation of cancer patients from an oncology hospital unit. The non-probability sample consisted of 60 patients who visited the doctor’s 
office from October 2015 to July 2016. The inclusion criteria included patients aged over 18 years and pa-tients with prostate cancer. Patients were excluded if they could not read or write in Portuguese and had neurological and cognitive changes that prevented them from complet-ing the questionnaire.TABLE 1

CHARACTERIZATION (N = 60)

N %

Age

      45 a 54 3 5,0

      55 a 64 17 28,3

      65 a 74 22 36,7

      75 a 84 11 18,3

      85 and more 7 11,7

Literary qualifications

      Without qualifications 12 20,0

      Up to 12 years of schooling 32 53,3

      Higher education Ensino Superior 16 26,7

Profision

      Retired 32 53,3

      Unemployed 1 1,7

      Representatives of the legislature 1 1,7

      Workers in personal protective services 5 8,3

      Plant and machine operators 4 6,7

      Skilled workers in industry, construction 3 5,0

      Farmers and skilled agricultural workers 3 5,0

      Specialists in Intellectual and Scientific Activities 10 16,7

      Middle level technicians and professions 1 1,7

Marital status

      Single 5 8,3

      Married 41 68,3

      Divorced 4 6,7

      Widower 10 16,7
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Conference ProceedingsThe IIEF-5 (International Erectile Function Index-5) scale that eval-uates the prevalence of erectile dysfunction (ED) was used. The possible scores for IIEF5 range from 1 to 25 (each question has scores of 1 - 5). Thus, a zero response to a question was considered to be less 
functional, while a response of five was considered to be more func-tional. A score above 21 was consid-ered a normal erectile function and values   equal to or below 21 consid-ered with erectile dysfunction.According to this scale, ED is clas-
sified into four categories based on IIEF-5 values: severe (5-7); moder-ate (8-11); mild to moderate (12-16); (17-21), and without DE (22-25). (11) Data was performed in four mo-ments coincident with the fol-low-up nursing consultations. In order to understand the changes in the QoL, and according to the moments recommended by the institution for patient follow-up, we started the data collection 
at the first consultation after di-agnosis (M0) and continued one month (M1), three months (M3) and months (M6) after treatment was started.Data was analyzed using SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences) version 25.0 for Windows. All ethical-legal considerations were respected. The voluntary na-ture of the participation is empha-sized and a declaration of informed consent has been signed by each participant. This research was approved by the board of directors of the institution and the Ethics 
Committee (Opinion N.º 107/014).

RESULTSThe sample consisted of 60 men with a mean age of 69.8 years (SD = 9.8 years), ranging from a mini-mum of 51 years to a maximum of 90 years. The majority are in the 65-74 age group (36.7%), are mar-ried (68.3%), have up to 12 years of schooling (53.3%) and are in a re- tirement situation (53.3%). Table 1.Almost half of the sample under-went a non-surgical treatment (45%) 30% to a surgery. Table 2.
Table 3 and figure 1 shows the evolution of IIEF-5 values   in the 4 evaluation moments. Despite the increase in IIEF-5 values, the differ-
ences are not statistically signifi-cant, F repeated measures (3, 177) = 0.856, p = .465. Table 3 and Figure 1.It was found that there were no ma-jor changes in sexual dysfunction over time (M = 15.4), however, there was a slight change from M0 to M1 
and M3 to M6 with a non-signifi-cant decrease in values.
DISCUSSIONIn prostate cancer, age is an im-portant risk factor, since both incidence and mortality increase 
significantly after age 50.The mean age of study participants is 69.8 years; 36.7% of the partici-pants are in the age range of 65-74 years, older than 50 years, corrobo-rating with the observation that age 
was a factor significant risk for the sample studied.Regard sexual dysfunction, as Mat- thew et al(9) shows, it is a situation of high prevalence in modern so-cieties, partly because of the aging population and the increase in the number of new cases of cancer each year.Erectile dysfunction encompasses a variety of phys-ical aspects with an important contribution of psychological and behavioral aspects. The presence of symptoms in patients with prostate cancer can cause chang-es in QoL, what may be a variable strongly associated with erectile dysfunction. (12) In the sample, 30% of the patients underwent surgery, so it would 

be expected to find statistical-
ly significant values   in the first months after surgery, as indicated by Matthew et al. (13) , however, and although there were changes these are not very relevant, Anoth-er study by Chien et al. (14) shows that there are changes in sexual function regardless of the type of treatment, with sexual function 
decreasing in the first 24 months, 
with a marked decline in the first months of the patients undergoing surgery, which is in line with our results which, although not statis-

Suplemento digital Rev ROL Enferm 2020; 43(1): 220

Mínimum Máximum Mean Standard deviation

Moment 0 5 25 15,28 5,19

Moment 1 5 25 14,67 5,41

Moment 3 5 25 16,13 5,21

Moment 6 6 25 15,77 5,37

TABLE 2

TYPE OF TREATMENT

TABLE 3

EVOLUTION OF IIEF-5 VALUES

N %

Surgical 18 30,0

Non-surgical 27 45,0

Surgical and non-surgical 15 25,0

Total 60 100.0
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tically significant, show a slight 
change in the first months after diagnosis. The lack of statistically 
significant changes over the peri-od studied may take into account privacy preservation issues, as the study by Sequeira et al. (3) 
CONCLUSIONSSexual dysfunction is one of the most prevalent and long-lasting consequences of prostate cancer treatment. Chien et al. (14) verified that, regardless the treatment, the sexual function decreases in the 
first 24 months, which is in agree-ment with the results obtained in the study. Identifying the moments where the perception of QoL under-goes changes allows the nursing team a more targeted intervention for each patient.The study has some limitations regarding the sample size. With a larger sample larger we could, probably, have obtained more marked responses in this domain. 
On the other hand, data collection 

proved to be complex due to the dynamics of the institution, which led to the loss of patients able to participate.The institution of a nursing fol-low-up model focused on the FIGURE 1
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URINARY INCONTINENCE: 
THE IMPACT ON THE 
QUALITY OF LIFE

Abstract

Quality of life (QoL) assessment represents an emerging focus in the health area 

since it use can complement clinical practice and optimize resources. Urinary incon-

tinence is a common consequence in the oncologic pathology of the prostate that 

severely affects QoL.A descriptive, analytical and longitudinal study was conducted 

with the participation of oncological patients from the ambulatory urology depart-

ment of an oncology hospital unit of the North of Portugal. The sample, obtained 

through convenience non-probabilistic sampling between October 2015 and July 

2016, included 60 patients.  The ICIQ-SF was used. The impact on QOL was classified 

as: zero (0), no impact; from 1 to 3, slight impact; 4 to 6, moderate; from 7 to 9, seve-

re; and, of 10 or more, very serious.

Urinary incontinence had a moderate impact on the perception of QoL of patients in 

M0 and M1. It was observed that as the symptoms decreased, the patients’ percep-

tion of QoL increased and M3 and M6 had a slight impact.

KEYWORDS: QUALITY OF LIFE; PROSTATE CANCER, URINARY INCONTINENCE. 
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INTRODUTIONhe concept of quality of life (QOL) has great 
significance in thearea of health, be-cause the number of people living with chronic diseases is increasing.(1) According to WHO (1995), QoL is “the individual’s perception of their insertion in life in the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns.(2) From a broad and dynamic subjective concept(3), vari-ous terms have been used in the 

literature to define QOL, such as well-being (4) the degree to which people enjoy the possibilities of their lives, the perception of life satisfaction.(3) According to Noronha et al. (2016) the broad di-mension of health and its relation-ship with various positive and neg-ative aspects of life allow different forms of assessment, leading indi-viduals with the same morbidity to manifest different levels of health and well-being, physical and emo-tional.(5) In view of the multidimen-sionality of QoL, the concept of Health Related Quality of Life (HRQoL) emerged,Quality of life assessment represents an emerg-ing focus in the health area since its use can complement clinical practice and optimize resources.(6) Since cancer is a disease with a T
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Conference Proceedingshigh morbidity and mortality rate, it is important to take into account in global care not only survival, but also quality of life (7) Health-related quality of life as-sessment (HRQoL) provides infor-mation on overall health status, signs and symptoms, psychological and social conditions.(7) Prostate cancer and its treatments can affect quality of life; however, the effects differ throughout the disease stage, time and type of treatment. It is diagnosed increas-ingly early, so the results of survival are increasingly favorable. The ba-sis of selection of treatments has changed, taking into account the quality of life.(8) (9) Urinary incontinence (UI) is one of the most common consequence of prostate cancer and severely affects quality of life.(10)

 Urinary incontinence is defined as 
involuntary loss of urine of suffi-cient gravity to be a health and so-cial problem. Although UI is not a life threatening condition, it can bring about changes in individuals’ lifestyles in relation to their sense of well-being.(11) Although most patients regain uri-nary continence at least one year after surgery, many continue to report the presence of this symp-tom.(12) Urinary incontinence has a major social and emotional impact on both the patient and the family, and 
is therefore a significant source of reduced quality of life (QOL) in pa-tients with prostate cancer. (10)

AIM To identify the evolution of the impact of urinary incontinence on the QoL of the patient with oncolog-ic pathology of the prostate.
METHODSA descriptive, analytical and longi-tudinal study in an hospital in the slight impact; 4 to 6, moderate; from 7 to 9, severe; and, of 10 or more, very serious.(13)Data was analyzed using SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences) version 25.0 for Windows. All ethical-legal considerations were respected. The voluntary na-ture of the participation is empha-sized and a declaration of informed consent has been signed by each participant. This research was ap-proved by the board of directors of the institution and the Ethics Com-mittee (Opinion N.º 107/014).north of Portugal. Sample, not prob-abilistic for convenience, consisting of 60 patients. Data collection per-formed from October 2015 to July 

2016, in the first medical consulta-tion after diagnosis (M0) and one month (M1), three months (M3) and six months (M6) after treatment.  The assessmet moments match with the follow-up consultations recommended by the institution.The ICIQ-SF was used in order to assess changes in quality of life in patients with urinary incontinence. 
The impact on QoL was classified as: zero (0), no impact; from 1 to 3, TABLE 1

CHARACTERIZATION (N = 60)

N %

AGE

      45 a 54 3 5,0

      55 a 64 17 28,3

      65 a 74 22 36,7

      75 a 84 11 18,3

      85 and more 7 11,7

LITERARY QUALIFICATIONS

      Without qualifications 12 20,0

      Up to 12 years of schooling 32 53,3

      Higher education Ensino Superior 16 26,7

PROFESION

      Retired 32 53,3

      Unemployed 1 1,7

      Representatives of the legislature 1 1,7

      Workers in personal protective services 5 8,3

      Plant and machine operators 4 6,7

      Skilled workers in industry, construction 3 5,0

      Farmers and skilled agricultural workers 3 5,0

      Specialists in Intellectual and Scientific Activities 10 16,7

      Middle level technicians and professions 1 1,7

MARITAL STATUS

      Single 5 8,3

      Married 41 68,3

      Divorced 4 6,7

      Widower 10 16,7
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RESULTSThe sample consisted of 60 men with a mean age of 69.8 years (SD = 9.8 years), ranging from a minimum of 51 years to a maximum of 90 years. The majority are in the 65-74 age group (36.7%), are married (68.3%), have up to 12 years of schooling (53.3%) and are in a retire-ment situation (53.3%). Table 1.Almost half of the sample under-went a non-surgical treatment (45%) 30% to a surgery. Table 2. Regarding the internal consistency of the instrument used, and as in Avery et all (2004), the exploratory factorial analysis of ICIQ items con-
firmed the existence of a single robust factor accounting for 91.2% of the total variance. The internal consistency obtained with Cron-
bach’s alpha coefficient was .877 (good). Table 3.In Table 4 and Figure 1 we can see the evolution of ICIQ values in the 4 evaluation moments. The differenc-

es are statistically significant, F (3, 177) = 3,240, p = .023. The pairedcomparison test indicates that thedifferences between the initial as-sessment and the 6th month as-sessment (p = .044) and the 1stmonth assessment and the 6thmonth evaluation (p = .010) are sta-
tistically significant. Table 4 - Fig-
ure 1.

DISCUSSIONIn prostate cancer, age is an impor-tant risk factor, since both incidence 
and mortality increase significantly after age 50.The mean age of study participants is 69.8 years; 36.7% of the partici-pants are in the age range of 65-74 years, older than 50 years, corrobo-rating with the observation that age was a factor significant risk for the sample studied.Regarding the type of treatment, 45% of our sample performed non-surgical treatment (radiothera-py, chemotherapy, hormone therapy or brachytherapy). The same hap-pens in the Oraá study (2017), where 42% of the sample also performed non-surgical treatment. In this 

study we did not find statistically 
significant differences when we related the type of treatment and the urinary incontinence. In the study by Chien et al (2017), changes were found depending on the type of treatment selected. (14)Regarding the impact of the QoL perception of the patients in this study, they had a moderate impact on M0 and M1, and as the symptom-atology decreased, the patients’ QoL perception increased, with M3 and M6 having a mild impact. which shows that urinary function wors-
ened in the first month after sur-gery, and showed improvement in the following 12 months. A study by Chien et al. (2017) reports that the results of urinary inconti-nence reduced for surgical surgical patients improving slightly at 24 months after treatment. However, the 24 month urinary recovery for 
surgical patients was significantly worse than for other types of trat-ment, wich is contrary to the results of our study. 
CONCLUSIONSUrinary incontinence has negative implications for both the patient and his or her family, especially on emotional, sexual and social issues, especially the psychic suffering they cause. Studies shows (4), (8), (9) that the impact on quality of life is 
greatest in the first month after treatment and depending on the type of treatment selected the re-covery may be more or less slow. Patients with prostate cancer may experience changes in urinary func-tion with different levels of impact 
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TABLE 2

 TYPE OF TREATMENT

TABLE 4

EVOLUTION OF ICIQ VALUES

TABLE 3

INTERNAL CONSISTENCY

N %

Surgical 18 30,0

Non-surgical 27 45,0

Surgical and non-surgical 15 25,0

Total 60 100.0

Minimum Máximum Mean Standard deviation 

M0 0 17 4,68 5,79

M1 0 17 5,62 6,26

M3 0 17 3,53 5,40

M6 0 15 2,58 4,92

Alpha de Cronbach Avery (2004) 

,877 .950
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Conference Proceedingson their quality of life. It is critical that nurses identify these changes so that they can implement more effective interventions.The study has some limitations regarding the sample size. With a larger sample larger we could, probably, have ob-tained more marked responses in this domain. On the other hand, data collection proved to be com-plex due to the dynamics of the institution, which led to the loss of patients able to participate.It is proposed that further longitudi-nal studies be conducted to monitor the impact of urinary incontinence on the quality of life of prostate can-cer patients taking into account the type of treatment. FIGURE 1

EVOLUTION OF ICIQ VALUE
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  Abstract Prostate cancer is affecting a higher proportion of male population. Health Related Quality of Life assessment can guide the development of an interdisciplinary and patient-centered care interven-tion. This study is aimed to assess Health Related Quality of Life in prostate cancer patients. Rela-tionships between socio-demographic, clinical characteristics and patient-reported outcomes have been considered. Consecutive outpatients with prostate cancer, admitted at the Urology Clinic of the Instituto Português de Oncologia do Porto, were studied (n = 300). Health Related Quality of Life was assessed as part of the routine practice. The European Organisation for Re-search and Treatment of Cancer general questionnaire, QLQ-C30, and its specific module for pros-tate cancer patients, QLQ-PR25, were used. Evolution along time (elapsed since diagnosis, and up to 5 years) was considered in order to search for a prognosis prediction in prostate cancer pa-tients. This study confirms the feasibility of a systematic Health Related Quality of Life assessment. Global Health Related Quality of Life was found to be higher 6 months after diagnosis, decreasing then until the second year after diagnosis and improving thereafter. A peak with better scores was identified at the fifth year after diagnosis. Social and physical dimensions revealed a similar pat-tern. Clinical significance was found 6 months and 5 years after diagnosis. The prospective analy-sis of Health Related Quality of Life changes is able to explore the patients’ outcomes in order to find patterns and relationships for prognosis prediction along the disease course. Such approach might promote patient confidence and thus a better cancer experience. 
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 1. Introduction 
Prostate cancer (PC) represents 12% of all cancers in Europe being responsible for 1 in each 10 men’s death 

caused by cancer in developed countries. The incidence rate for PC has increased since 1980. Worldwide, nearly 

900,000 men were diagnosed with PC in 2008. 

Literature reports higher incidence in Western countries and an increasing incidence trend in less developed 

countries. This behaviour is assigned to both prostate-specific antigen (PSA) screening availability and risk fac-

tors, such as diet, genetics, lifestyle and environmental factors. However, aetiological factors related to oncoge-

nesis in PC remain unclear [1] [2]. 

PC is the second leading cause of cancer death in men, only exceeded by lung cancer. It is the most frequent 

tumour in men older than 50 years old, representing about 3.5% of all global deaths and 10% of all cancer 

deaths in males. In a continuously aging population associated to an increasing life expectancy, the burden of 

prostate cancer is rising among older patients—currently, the median age at diagnosis is 68 years old. Despite all 

efforts, many patients are still diagnosed with the disease at an advanced stage [3] [4]. 

Though older people represent the majority of cancer patients, geriatric patients are often excluded from clin-

ical trials. Evidence suggests that older patients experience worse toxicity when submitted to treatment intensi-

fication and may require more supportive care. However healthy senior adults have similar survival and treat-

ment outcomes when compared with their younger peers [5]-[7]. 

Decision-making in oncology should be based on tumour characteristics; individual health status, and co- 

morbidity, potential effects of treatment, patients’ wishes and patient-reported outcomes assessment. Age per se 

should not be an exclusion criterion [4] [7] [8]. 

A comprehensive assessment should be incorporated when considering oncology research. Such assessment 

may signalize indicators that have the potential to guide oncologic care optimization, stratify patients into risk 

categories, and appear to have value as prognostic predicting outcome in cancer patients. Moreover, the survi-

vors face physical, psychological, and social impairments that patient-reported outcomes can signalize [7]-[11]. 

The relationships between demographic, clinical characteristics and patient-reported outcomes have been 

evaluated in oncology. Health Related Quality of Life (HRQoL) measures and health utilities have been the fo-

cus [12]-[16]. 

Specific instruments for HRQoL assessment, especially for children and senior adults have been developed in 

order to comprehensively capture HRQoL symptoms and find specific groups’ needs [17]-[19]. Longitudinal 

changes in physical function, symptom burden, and patients’ HRQoL assessment can guide the development of 

an interdisciplinary and patient-centered care intervention [20]. 2. Objectives 
This study aimed to assess HRQoL in PC patients, in order to better understand the effects of cancer experience 

and its self-perception. 

Additionally, we analysed HRQoL prospective evolution along different time intervals since diagnosis (up to 

5 years) in order to search for a prognosis prediction in PC patients. 3. Method 3.1. Ethics 
The study was carried out in compliance with the Helsinki Declaration. The method was previously approved by 

the local research ethical committee and all prostate cancer patients agreed to participate in the research and 

gave their informed consent. The data were collected for research purposes as part of the routine evaluation. 
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3.2. Patients 
From October 2014 to April 2015, consecutive outpatients with PC admitted at the Urology Clinic of Instituto 

Português de Oncologia do Porto (IPOP) were invited to participate in the HRQoL assessment protocol (n = 

300). All invited patients agreed to participate and questionnaires were completed immediately before consulta-

tion as a part of the routine evaluation. Inclusion criteria were: physical presence in IPOP for consultation in 

Urology Clinic, the ability to understand written and spoken Portuguese and provision of written consent. 3.3. Socio-Demographic and Clinical Data 
Socio-demographic data—age, schooling years, address and marital status—were collected from the patient’s 

clinical process and complemented, when needed, in semi structured interviews to patients or proxies. 

Clinical data—family history of PC, time elapsed since diagnosis, tumour staging and last treatment—were 

considered and collected from the patient’s clinical process and complemented, when needed, in semi structured 

interviews to clinical staff. 

In order to understand the impact of disease course in HRQoL, patients were divided according to the time 

elapsed since diagnosis. Several periods since diagnosis were considered: 0 M—first medical consultation, 6 M— 

diagnosed up to 6 months, 1 Y—after six months of diagnosis and up to one year, 2 Y—after one year of diag-

nosis and up to 2 years, 5 Y—after two and up to 5 years of diagnosis, 10 Y—after five and up to ten years of 

diagnosis, more 10 Y—diagnosed for more than ten years. 

In order to understand HRQoL age-dependence, patients were divided into two groups: senior patients—SP 

(60 - 69 years old, n = 100) and geriatric patients—GP (≥70 years old, n = 174). 3.4. Questionnaires 
The European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) cancer-specific HRQoL question-

naire-QLQ-C30, and its specific module for PC patients—QLQ-PR25, were used (Portuguese validated ver-

sions). The cancer-specific EORTC QLQ-C30 yields a global health status and five functioning scales (physical, 

role, social, emotional, and cognitive functions), three symptom scales (fatigue, nausea/vomiting and pain) and 

six single symptom items (dyspnea, insomnia, appetite loss, constipation, diarrhea and financial difficulties). 

The EORTC QLQ-PR25 contains two functioning scales (sexual functioning and sexual activity), three symp-

tom scales (urinary symptoms/problems, bowel symptoms/problems, treatment-related symptoms, and a single 

symptom item (incontinence). All scales of the EORTC QLQ-C30 and the EORTC QLQ-PR25 range in score 

from 0 to 100. For functional scales and the global Quality of Life scale, a higher score represents a higher level 

of functioning or global Quality of Life. For symptom scales and single items, higher scores indicate more 

symptoms or more problems. 3.5. Analysis Strategies and Statistics 
Completed questionnaires were scored according to EORTC instructions. HRQoL data were analyzed by the 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), version 17 for windows. Descriptive data are presented with 

means, standard deviations, medians, ranges, and proportions as appropriate. 4. Results 
1) Patients Characteristics 

Sociodemographic and clinical characteristics of the studied sample is presented in Table 1 (n = 300). 

Three hundred patients with a mean age of 71.2 ± 8.9 years (range, 46 to 92 years) participated in this study 

by completing the questionnaires. Only 8.7% (n = 26) were under 60 years. 

Patients revealed a low educational level—only 9.0% completed 12 or more schooling years (n = 27). Most 

PC patients studied were married (80.7%) and the vast majority revealed no PC family history (96.0%) as de-

picted in Table 1. 

When considering time elapsed since diagnosis, it was found that most patients (33.7%) have been diagnosed 

for more than 2 and less than 5 years (n = 101). 

It was found that primary tumor extension was ascribed to T2 or T3 for most patients (75.0%) and lymph 
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Table 1. Sociodemographic and clinical characteristics of the participants (n = 300). 

Categories  % (n) 

Age Under 60 8.7 (26) 

 60 - 69 33.3 (100) 

 70 - 79 40.3 (121) 

 80 - 89 16.3 (49) 

 90+ 1.3 (4) 

Schooling (years) None 2.0 (6) 

 1 - 4 38.0 (114) 

 5 - 9 34.0 (102) 

 10 - 12 17.0 (51) 

 12+ 9.0 (27) 

Marital status Married 80.7 (242) 

 Widow 17.7 (53) 

 Divorced 1.0 (3) 

 Single 0.7 (2) 

PC family history no 96.0 (288) 

Time since diagnosis 0 M 9.0 (27) 

 6 M 3.3 (10) 

 1 Y 11.3 (34) 

 2 Y 14.3 (43) 

 5 Y 37.7 (101) 

 10 Y 17.7 (53) 

 More 10 Y 10.7 (32) 

Tumor staging (TNM) Tx 2.7 (8) 

 T1 14.0 (42) 

 T2 32.3 (97) 

 T3 42.7 (128) 

 Missings 8.3 (25) 

 Nx 55.3 (166) 

 N0 33.0 (99) 

 N1 0.7 (2) 

 Missings 11.0 (33) 

 M0 94.7 (284) 

 M1 5.3 (16) 

Last treatment Surgery 38.3 (115) 

 Radiotherapy 27.0 (81) 

 Hormone therapy 27.0 (81) 

 Brachytherapy 5.3 (16) 

 Chemotherapy 2.3 (7) 
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nodes could not be evaluated or were free of tumor cells for 88.3% of the studied sample (n = 275). Distant me-

tastasis was ascribed to 5.3% of the patients as described in Table 1. 

Concerning last treatment carried out by PC patients it was observed that surgery, radiotherapy and hormone 

therapy were the most common treatments accomplished (Table 1). 

2) HRQoL Evolution Considering Time Elapsed since Diagnosis 

Figure 1(a) and Figure 1(b) illustrates the scores found concerning HRQoL. 

Best scores were found 6 months and 5 years after diagnosis and worst scores were evident at 0 months and 2 

years after diagnosis. Although no statistical difference was found—a considerable standard deviation was al-

ways present—changes revealing clinical significances were found concerning: global health status/QoL, for pa-

tients with 6 months, 2 and 5 years time after diagnosis (67.9%, 56.6% and 65.7%, respectively); physical func-

tioning, for patients with 6 months and 2 years time after diagnosis (90,5% and 79.2% respectively); social func-

tioning, for patients with 6 months, 2 and 5 years time after diagnosis (95.2%, 79.5% and 90.7%, respectively); 

fatigue, for patients with 6 months, 1, 2 and 5 years time after diagnosis (7.9%, 14.7%, 22.5% and 10.7%, re-

spectively); pain, for patients with 6 months, 1 and 2 years time after diagnosis (7.1%, 14.7% and 16.7%, 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 1. HRQoL scores found, expressed as a percentage, at different time intervals after 

diagnosis: 0 M—first medical consultation, 6 M—diagnosed up to 6 months, 1 Y—after six 

months after diagnosis and up to one year, 2 Y—after one year of diagnosis and up to 2 years, 

5 Y—after two and up to 5 years after diagnosis, 10 Y—after five and up to ten years after 

diagnosis. (a) Global health status/ quality of life (QL), physical function (PF) and social 

function (SF), expressed as percentage (%); (b) Symptoms scores found for fatigue (FA), 

pain (PA), insomnia (SL), bowel symptoms (Bs) and urinary symptoms (Us) expressed as 

percentage (%). 
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respectively); insomnia, for patients with 6 months, 2 and 5 years time after diagnosis (9.5%, 20.2% and 8.0% 

respectively). 

No statistical difference or clinical significance was found concerning urinary symptoms or bowel symptoms 

(scores ranging from 8.7% to 12.2% and 2.3% to 4.9%, respectively) as illustrated in Figure 1(b). 

Sexual activity and sexual functioning scores revealed to be quite constant (ranged from 90.6% to 94.2% and 

25.0% to 29.5%, respectively) did not present any clinical or statistical differences in the studied period and 

presented a high number of missing answers—data not shown. 

3) Comparison with EORTC Reference Values 

Figure 2(a) and Figure 2(b) illustrates the comparison between overall HRQoL values found (n = 300) and 

EORTC reference values (all stages). 

The studied sample revealed a lower score for global health status/QoL (58.4% versus 68.4%, p < 0.01) and 

higher scores for emotional (79.9% versus 76.6%) and social functioning (83.0% versus 80.2%), both with p < 

0.05 (Figure 2(a)). 

Favorable values were found in the studied sample for every symptom and single items (p < 0.01)—exception 

made for appetite loss (found not different) and financial difficulties that revealed a higher score, 15.1% versus 

9.0% (p < 0.01) (Figure 2(b)). 

Figure 3(a) and Figure 3(b) depicts the comparison of senior’s HRQoL (SP, 60 - 69 years old) with senior’s 

EORTC reference values. 

The SP population studied (n = 92) revealed to be different from EORTC reference values (60 - 69 years old) 

when considering global health status/QoL (58.5% versus 69.8%, p < 0.01), emotional functioning (72.2% ver-

sus 75.5%, p < 0.05), fatigue (22.9% versus 25.2%, p < 0.01), pain (22.2% versus 21.1%, p < 0.05), dyspnoea 

(9.0% versus 15.3%, p < 0.01), insomnia (23.6% versus 25.2%, p < 0.01), constipation (10.4% versus 12.6%, p 

< 0.05) and financial difficulties (20.8% versus 10.4%, p < 0.01) (Figure 3(a) and Figure 3(b)). 

Figure 4(a) and Figure 4(b) illustrates the comparison of geriatric’s HRQoL (GP, 70 and more years old) 

with EORTC reference values. 

The GP studied population (n = 102) revealed to be different from EORTC reference values (older than 70) 

when considering global health status/QoL (54.6% versus 67.4%, p < 0.01), physical functioning (75.7% versus 

73.7%, p < 0.01), role functioning (75.2% versus 79.5%, p < 0.05), emotional functioning (75.0% versus 79.2%, 

p < 0.05), fatigue (25.5% versus 28.3%, p < 0.05), nausea (2.5% versus 5.7%, p < 0.05), pain (19.3% versus 

24.8%, p < 0.01), dyspnoea (9.5% versus 19.5%, p < 0.01), insomnia (24.5% versus 23.2%, p < 0.01), constipa-

tion (10.5% versus 17.3%, p < 0.01), diarrhoea (4.2% versus 8.2%, p < 0.01) and financial difficulties (17.0% 

versus 6.3%, p < 0.01)—Figure 4(a) and Figure 4(b). 

 

  
(a)                                                         (b) 

Figure 2. (a) Comparison between HRQoL and the functional scale values found in IPOP and EORTC reference values, ex-

pressed as percentages (QL, HRQoL; PF, physical functioning; RF, role functioning; EF, emotional functioning; CF, cogni-

tive functioning; SF, social functioning); (b) Comparison between symptoms values found and EORTC reference values, ex-

pressed as percentages (FA, fatigue; NV, nausea; PA, pain; DY, dyspnoea; SL, insomnia; AP, appetite; CO, constipation; DI, 

diarrhoea; FI, financial). 
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(a)                                                         (b) 

Figure 3. (a) Comparison of senior (60 - 69 years old) HRQoL and the functional scale values found in IPOP and EORTC 

reference values, expressed as percentages (QL, HRQoL; PF, physical functioning; RF, role functioning; EF, emotional 

functioning; CF, cognitive functioning; SF, social functioning); (b) Comparison of senior (60 - 69 years old) symptoms 

found and EORTC reference values, expressed as percentages (FA, fatigue; NV, nausea; PA, pain; DY, dyspnoea; SL, in-

somnia; AP, appetite; CO, constipation; DI, diarrhoea; FI, financial). 

 

  
(a)                                                         (b) 

Figure 4. (a) Comparison of geriatric (70 years old and more) HRQoL and the functional scale values found in IPOP and 

EORTC reference values, expressed as percentages (QL, HRQoL; PF, physical functioning; RF, role functioning; EF, emo-

tional functioning; CF, cognitive functioning; SF, social functioning); (b) Comparison of geriatric (70 years old and more) 

symptoms found and EORTC reference values, expressed as percentages (FA, fatigue; NV, nausea; PA, pain; DY, dyspnoea; 

SL, insomnia; AP, appetite; CO, constipation; DI, diarrhoea; FI, financial). 5. Discussion 
PC is the second most common cancer worldwide and the most common in Europe amongst men, presenting a 

high incidence and a large geographical variation [21]. 

PC in IPOP (receiving oncologic patients from all north districts of Portugal) is the most common cancer in 

men with a percentage of 19.5 followed by colon cancer (12.3%) and lung cancer (12.0%). The incident rates in 

the country are heterogeneous considering different districts and range between 91.9 and 158.8/100,000 inhabi-

tants (Porto and Viana do Castelo districts, respectively) being the difference statistically significant [22] [23]. 

IPOP projects an overall incident rate decrease for 2015 (91.7 against 95.8, last found in 2008), and expects an 

increase in younger patient’s incidence (under 64 years old). The studied sample did not reflect such trend, once 

the percentage of prostatic patients found under 60 years old (8.7%) was lower than the percentage found in 

2008, 17.9% [24]. 

We found that 40% of the patients had no more than 4 schooling years and despite low cases of regional or 

systemic metastasis founded, our sample presented T2 e T3 tumour stages preferentially (75%). Illiterate men 

are considered to present a higher risk of being diagnosed in more advanced stages and having thus potentially 

more aggressive PC. The literature discusses the value of education for PC screening, diagnosis and informed 
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decision among patients with lower literacy. The studied population could benefit with such sort of interventions 

[25] [26]. 

Most PC patients studied were married. Marriage has being considering one of the most important types of 

social support, favouring biologic profiles. Marital status reveals to be crucial to boost survival and promote 

better cancer experience [27]. 

PC family history found was rare suggesting that these patients are leading probably with this pathology for 

the first time in their lives. With no other references, prognosis prediction models can help to better understand 

the crucial changes during the disease evolution. 5.1. HRQoL Prospective Evolution Analysis along Five Years since Diagnosis 
A general global pattern concerning HRQoL scores along the time elapsed since diagnosis was found and a 

standard behaviour in some crucial dimensions: global HRQoL, social and physical scales, fatigue, pain and in-

somnia symptoms. 

Global HRQoL was found to be higher at 6 months after diagnosis, but decreased thereafter until the second 

year after diagnosis. Global HRQoL scale started then to improve and a peak was identified five years after di-

agnosis. Social and physical dimensions revealed a similar pattern. Clinical significance was also found at 6 

month and 5 years since diagnosis, presenting better results. The pattern found may be related to crucial mo-

ments such as the decrease of the therapy’s intensity in the early stages after diagnosis and the 5-year survival 

moment, allied to a possibility of clinical cure. 

A clear negative impact was observed 2 years after diagnosis, when considering physical and social function-

ing, fatigue and pain. Therapy for PC often promotes loss of muscle mass, diminished muscle strength, increases 

fat mass and central adiposity, improving the loss of physical performance and earlier fatigue [28] [29]. These 

findings may explain worse HRQoL, affecting particularly the physical function and the fatigue symptom. Being 

pain one of the features cancer patients fear the most—its effective control is thus a critical issue. Pain persis-

tence may have physical, social and psychological effects. Social isolation, concerns about losing intimate rela-

tionships and diminished sense of manhood are considered when social domains are discussed. Anxiety, fear, 

tension and depression are reflected in social scores and global HRQoL [30]. 

We found a clear relationship between the different scale scores and simple items that seem to influence each 

other. These outcomes are comprehensible: more pain and fatigue self-perception can promote lack of physical 

robustness and social isolation. 

Sexual function did not present clinical or statistical differences along the studied period. Cultural issues re-

lated to privacy preservation may justify our sexual function scores. Indeed, PC patients often experience dis-

tressing sexual effects resulting in a range of sexual problem—however most patients did not report any sexual 

bother [31] [32]. 

Urinary dysfunction in PC is a frequent problem. It includes incontinence, increased urinary frequency or ur-

gency, pain upon urination, obstruction or irritating voiding symptoms. These clinical manifestations are com-

mon in PC patients and the impact of these symptoms in HRQoL depends on their baseline levels and clinical 

support [31] [32]. 

Our results point that “sexual function” and “urinary symptoms” seems to be controlled, presenting better 

scores when compared with other symptoms. The PC patients’ baseline levels and clinical support patients ex-

perience during such period may thus contribute to increase the ability to manage this distress [31] [32]. 

HRQoL assessment allows prospective changes analysis in PC patients. These outcomes can provide precious 

information to better understand the patient evolution and prognosis. We recognize the heterogeneity of the PC 

studied patients—a future longitudinal prospective analysis will contribute to a more comprehensive clarifica-

tion how the disease affects HRQoL. Accurate assessment of HRQoL is critical to management of cancer-re- 

lated symptoms, patient counseling as well as to the decision making process [33]. 5.2. Comparison of HRQoL Results in This Group with the EORTC Reference Values 
Globally, the studied group revealed similar scores when compared with EORTC reference values. The IPOP 

scores found were close to EORTC’s when considering HRQoL scale, physical functioning, role functioning, 

emotional functioning, cognitive functioning and social functioning. For fatigue, nausea, pain, dyspnoea, insom-

nia, constipation and diarrhoea, the IPOP revealed better scores. Interestingly, largest differences were observed 
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in older patients. Such results may reflect the investment made in the Urology Clinic in recent years, investing in 

its assistance activity such as clinical staff training allied to patient involvement in decision making process— 

such improvements are considered to be crucial for supporting best practices in PC healthcare, providing a good 

patient experience and optimizing the PC patients HRQoL [34] [35]. 

In opposite, the financial item revealed the major difference among samples being the worse score was found 

in our population. This finding may be explained by the fact that these PC patients have faced an important 

economical crisis affecting their country for at least 2 years. 6. Conclusions 
Quality of life optimization and survival rates improvement are emphasized when early diagnosis and oncology 

treatments are considered. 

All PC patients studied were included in HRQoL routine clinical assessment in IPOP. The evaluated cancer 

patients revealed higher HRQoL scores when compared with the literature suggesting that HRQoL routine eval-

uation (and its integration in the clinical process) can really optimize healthcare as a function of real time pa-

tient’s perceptions. The inclusion of the patient-reported outcomes in the clinical process—allied to a prepared 

and sensitized clinical staff—can improve decision making and HRQoL optimization.  

A prospective analysis supported by HRQoL evolution is able to explore patient self-perceptions in order to 

find patterns and relationships between simple items and scales. It might be useful for prognosis prediction in 

different moments, promoting the patient confidence and thus a better cancer experience. 6.1. Research Implications 
HRQoL assessment in clinical practice is not common worldwide. HRQoL evaluation is crucial for institutions 

such as IPOP that receives 10,000 oncological patients/year. HRQoL is an increasingly prominent health marker 

in PC. The IPOP experienced routine HRQoL assessment implementation in Urology Clinic and uses the patient- 

reported outcomes in clinical practice—involvement of physicians and nurses is critical to the process. 6.2. Clinical Implications 
All PC patients can be evaluated whenever routine HRQoL assessment is implemented. A patient’s reported 

outcome may contribute to supporting clinical decisions, identifying unmet needs and can be explored in routine 

care appointments supporting a stepped care model. Acknowledgements 
We acknowledge Caloust Gulbenkian Foundation for the support. We also acknowledge the IPOP’s Urology 
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Anexo II - Pedidos de autorização para utilização questionários EORTC



 

 



 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III - Consentimento informado – Avaliação QdRVS 

 





 

 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

INVESTIGAÇÃO 

de acordo com a Declaração de Helsínquia1 e a Convenção de Oviedo2 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou que não 

está claro, não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi 

feita, queira assinar este documento. 

Título do estudo: “Medição do valor em oncologia e ganhos sensíveis aos cuidados de 

enfermagem- patologia oncológica da próstata em foco” 

Enquadramento: Joana Teixeira, aluna do curso de doutoramento em Ciências de Enfermagem 

do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, com a orientação do Professor Doutor 

Germano Couto, professor da Universidade Fernando Pessoa e da Professora Ana Paula Prata, 

professora da Escola Superior de Enfermagem do Porto, encontra-se a realizar um estudo com 

os seguintes objetivos: Avaliar a qualidade de vida das pessoas portadoras de patologia 

oncológica da próstata, desenvolver e implementar um modelo de acompanhamento de 

enfermagem para pessoas portadoras de patologia oncológica da próstata. 

Explicação do estudo: A realização do estudo pressupõe a avaliação da qualidade de vida das 
pessoas portadoras de patologia oncológica da próstata, avaliar os ganhos sensíveis aos 
cuidados de enfermagem e desenvolver um modelo de acompanhamento de enfermagem para 
pessoas portadoras de patologia oncológica da próstata.  

Condições e financiamento: A sua participação neste estudo é voluntária e não lhe trará 
qualquer encargo financeiro. Pode recusar participar no estudo a qualquer momento sem que tal 
facto tenha prejuízos, assistenciais ou outros, para si. O estudo mereceu parecer favorável da 
Comissão de Ética do IPO do Porto 

Confidencialidade e anonimato: A informação recolhida será tratada de forma anónima e 
confidencial e utilizada, exclusivamente, para o presente estudo. A sua identificação nunca será 
tornada pública. 

Agradecemos a sua participação. 

Investigador:  

Joana Teixeira. Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. IPO Porto. 919321843. E-mail: 
teixeirajoana85@gmail.com 

                                                

1http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf  
  
2 http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf 

mailto:teixeirajoana85@gmail.com
http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV - Documento informativo - Avaliação QRVS





 

 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

“Medição do valor em oncologia e ganhos sensíveis aos cuidados de enfermagem- 

patologia oncológica da próstata em foco” 

 

O estudo de investigação acima mencionado visa definir uma estratégia de 

acompanhamento para os doentes com cancro da próstata, tendo em vista a melhoria 

da qualidade de vida dos doentes. 

 

Neste estudo está previsto o preenchimento de dois questionários sobre qualidade de 

vida com o objetivo de identificar as dimensões da qualidade de vida mais afetadas. 

Contará sempre com um profissional de saúde que o ajudará, caso tenha dúvidas.  

 

A confidencialidade dos dados será mantida pela codificação dos mesmos. 

 

A qualquer momento da participação no estudo, é possível recusar a participação ou 

interromper sem nenhum tipo de penalização por este facto. 

 

Os resultados obtidos serão divulgados no meio científico, garantindo-se o anonimato. 

 

Grata pela colaboração. 

Com os melhores cumprimentos,





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V - Pedido autorização institucional para aplicação dos instrumentos - 

Avaliação QdRVS





 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI - Transcrição entrevistas



 

 



 

 

  Unidade de registo Unidades de contexto 

ED1 

Isto da minha doença Sra. Enfermeira não é nada fácil sabe.  

E eu que sempre pensei que era saudável e que nada me 

acontecia. Ainda sou novo, quero ver os meus netos 

crescerem. Agora depois da reforma decidi abrir uma empresa 

com o meu filho e gosto mesmo de o ajudar, e agora estou 

doente já viu? E a minha senhora…tantos anos casado não 

lhe posso falhar, ainda bem que me explicou que isto não ia 

ser como dantes, ainda me trocava (risos). Estes meses foram 

duros, mas vocês aqui foram impecáveis nunca me 

esconderam nada, e aqueles pensos que me mostrou aí 

Senhora Enfermeira Deus a ajude sempre, se não fosse 

você… não sei se teria coragem de ser eu a comprar ou 

mesmo se a minha senhora nos comprasse já viu que 

vergonha. Mas no final de tudo isto e respondendo ao que me 

perguntou foi essencial a Sra. Enfermeira falar sobre as 

perdas de urina e a dor e sabe as coisas normais dos casais. 

 instrução/educação/ensino 
 estímulo/coragem/ 
 segurança 
 reconhecimento/gratidão 
 transparência/doente tem direito 

à informação 

 

"...ainda bem que me explicou que isto não ia ser como 

dantes…" 

"...foi essencial a Sra. Enfermeira falar sobre as perdas de 

urina e a dor e sabe as coisas normais dos casais…" 

"...aqueles pensos que me mostrou…" 

"...foi essencial a Sra. Enfermeira falar sobre as perdas de 

urina e a dor e sabe as coisas normais dos casais…" 

"...se não fosse você… não sei se teria coragem de ser eu 

a comprar ou mesmo se a minha senhora os comprasse já 

viu que vergonha…" 

"...Deus a ajude sempre…" 

"...vocês aqui foram impecáveis nunca me esconderam 

nada…" 



 

 

ED2 

 

Bem Sra. Enfermeira, eu diria tudo. Desde a primeira consulta que a 

Sra. E a sua equipa estiveram sempre muito presentes. A vossa 

experiência foi muito importante para eu e a minha família 

ultrapassarmos isto. Todos os ensinos que me fez e à minha esposa 

também foram cruciais. Nós achamos sempre que estamos 

preparados e Sra. Enfermeira não estamos. Sem perceber estava 

ansioso e não estava a conseguir lidar com esta situação e não 

estava a saber gerir as implicações que que a doença causa na vida 

de uma família. Mas vocês ensinaram-me a arranjar estratégias para 

ultrapassar todas as incertezas. E depois deixe.me dizer-lhe que 

mesmo quando achamos que já sabemos tudo sobre a doença na 

verdade não sabemos nada. Para além da dor que todos temos 

medo, entra também a minha sexualidade e parecendo que não Sra. 

Enfermeira, inconscientemente estas preocupações estavam a tirar-

me o sono. Obrigada por tudo. A vossa equipa fez um excelente 

trabalho. E se perguntar aqui à minha esposa ela também concorda 

comigo. Devia ser assim para todos os doentes e em todas as 

doenças, tornaria este percurso menos penoso. 

 

 

 

 

 

 globalidade 

 presença 

 conhecimento/segurança 

 estímulo/coragem/ 

 segurança 

 ansiedade 

 coping 

 informação/conhecimento 

 Reconhecimento 

 consciencialização 

 

 

 

 

 

 

 
"eu diria tudo. Desde a primeira consulta que a Sra. E a sua 

equipa estiveram sempre muito presentes. " 

"...desde a primeira consulta que a Sra. E a sua equipa 

estiveram sempre muito presentes…" 

"...A vossa experiência foi muito importante para eu e a minha 

família ultrapassarmos isto…" 

"...Todos os ensinos que me fez e à minha esposa também 

foram cruciais…" 

"… Sem perceber estava ansioso e não estava a conseguir lidar 

com esta situação…" 

"...e não estava a saber gerir as implicações que que a doença 

causa na vida de uma família…" 

"..., mas vocês ensinaram-me a arranjar estratégias para 

ultrapassar todas as incertezas…" 

"...E depois deixe-me dizer-lhe que mesmo quando achamos que 

já sabemos tudo sobre a doença na verdade não sabemos 

nada…" 

"...nós achamos sempre que estamos preparados e Sra. 

Enfermeira não estamos…" 

"...Para além da dor que todos temos medo, entra também a 

minha sexualidade e parecendo que não Sra. Enfermeira, 

inconscientemente estas preocupações estavam a tirar-me o 

sono…" 

"… A vossa equipa fez um excelente trabalho…" 



 

 

ED3 

 

O que é que considerei mais importante? Tudo menina. Sabia 

lá eu que isto ia ser tão duro. Nunca imaginei andar de penso 

e agora tenho que andar, não é que isso tenha mal, mas um 

homem nunca pensa que chega a estes pontos. Mas ainda 

bem que você me informou sobre a existência disto. E pronto 

a menina sabe, todos se devem queixar, eu e a minha 

senhora… ai isto não foi fácil, nunca achei que isto me ia 

acontecer. Mas ajuda da medicação que o Sr. Doutor 

prescreveu e aquela sua colega a psicóloga também trabalhou 

muito bem, sabe tinha para aqui no quinto andar umas 

minhocas. Quando fomos para casa foi tudo bem mais fácil, 

achei que não ia conseguir orientar-me com o saco mas eu e a 

minha mulher resolvemos tudo. Temos sempre medo de fazer 

as coisas mal mas depois olhe adaptamo-nos. 

 globalidade 

 instrução/educação/ensino 

 negação 

 coping 

 adaptação 

 angústia 

 

"...tudo menina…" 

"..., mas ainda bem que você me informou sobre a 
existência disto…" 

"...ai isto não foi fácil, nunca achei que isto me ia 
acontecer…" 

"… achei que não ia conseguir orientar-me com o saco 
mas eu e a minha mulher resolvemos tudo…" 

"...temos sempre medo de fazer as coisas mal mas depois 
olhe adaptamo-nos…" 



 

 

ED4 

Eu já lhe respondo à sua pergunta, mas veja bem, o ano 

passado vim para casa, já estava cansado de tanto trabalhar, 

há que dar lugar aos mais novos, e estou eu a começar a 

disfrutar da minha reforma com a minha mulher e acontece-me 

isto. Diga-me lá se isto é justo, e eu que pensava que agora é 

que ia poder tomar conta dos netos e passear pelo País, sabe 

quase nunca tinha tempo para a família. Eu sei que a menina 

já me disse que isto não é assim tão mau, mas na minha 

cabeça é… há dias em que me sinto muito cansado sabe, e 

ter de ir aquele outro hospital aquilo mata-me. Aqui parece 

tudo menos pesado, e deixe lá dizer-lhe que o seu sorriso 

ajuda sempre a tornar o meu dia um bocadinho melhor… se a 

minha mulher me ouve (risos) a minha mulher menina, ela é 

de ouro… ela sabe disso estou sempre a dizer-lhe não é Ana. 

Foi ela menina ela tratou de mim como se fosse um filho, não 

me faltou nada e não falta. A medicação, o saco, o penso, se 

não fosse ela e a menina a explicar –lhe tudo não sei não. 

Agora vamos os dois procurar ajuda, sabe que desde que me 

aconteceu isto nunca mais consegui sabe? A menina sabe… 

eu já falei com o médico, mas também vou seguir o seu 

conselho, graças a Deus nós podemos e vou a consulta da 

psicóloga, mal não faz.  Ainda tenho dores às vezes, mas pelo 

menos já descanso melhor. A ver mas é se me curo rápido 

que ainda tenho muitas coisas para fazer. 

 revolta 

 aceitação estado de saúde 

 expectativas 

 reconhecimento 

 opções de tratamento 

"...diga-me lá se isto é justo…" 

“…eu sei que a menina já me disse que isto não é assim 

tão mau…” 

“…há dias em que me sinto muito cansado sabe, e ter de 

ir aquele outro hospital aquilo mata-me…” 

“…a medicação, o saco, o penso, se não fosse ela e a 

menina a explicar –lhe tudo não sei não…” 

“…mas também vou seguir o seu conselho, graças a Deus 

nós podemos e vou a consulta da psicóloga, mal não 

faz…” 



 

 

ED5 

 

Na minha idade menina, na minha idade já pouca coisa 

importa. Eu tive sempre aqui a minha filha que nunca me 

deixou vir sozinho, e se não fosse ela menina, não sei não. A 

minha senhora, já morreu há 4 anos, mas continua a fazer-me 

falta, tenho a certeza que ela saberia o que dizer e o que fazer 

sempre que eu me apetecesse desistir.  Mas vocês aqui 

menina, não deixam que nos falte nada, dizem-nos tudo sobre 

tudo para não termos dúvidas. Eu nem sempre prestei 

atenção, mas a minha filha depois voltava a dizer-me tudo em 

casa. Vocês ensinam tudo tão bem. Sabe menina, eu achava 

que ia ter muitas dores e não tive, agora cá ando nos 

tratamentos, há dias piores, mas também tenho ido às 

consultas de psicologia que me falou e tem-me feito bem. E os 

pensos que me mostrou lembra-se? Ai se não fosse a menina 

já tinha passado vergonhas…, mas estou melhor, o senhor 

doutor também me disse que ia melhorar. O que acha 

menina? Vou ficar bom? 

 instrução/educação/ensino 

 opções de tratamento 

 reconhecimento 

 

“…, mas vocês aqui menina, não deixam que nos falte 

nada, dizem-nos tudo sobre tudo para não termos 

dúvidas…” 

“…e os pensos que me mostrou lembra-se?...” 

“…vocês ensinam tudo tão bem…” 

“…, mas também tenho ido às consultas de psicologia que 

me falou e tem-me feito bem…” 

“…ai se não fosse a menina já tinha passado vergonhas… 

mas estou melhor…” 



 

 

ED6 

Ora bem Sra. Enfermeira, quando vim à primeira consulta não 

sabia nada da minha doença, e a Sra. Enfermeira e o Médico 

ensinaram-me tudo. Isso ajudou imenso em todo o processo. 

Sempre que aparecia uma situação nova, eu já a conhecia e 

permitiu-me gerir toda a minha doença melhor. Para além 

disso vocês sempre incluíram a minha esposa em todo este 

processo de ensino então em casa já eramos 2 a saber sobre 

o assunto e se um tinha dúvidas o outro ajudava a resolver. 

Desde possíveis complicações, sinais e sintomas, penso 

operatório, algália, aos pensos para a incontinência, a Sra. 

Enfermeira falou de tudo, nada foi novidade. Ainda me falta 

um longo caminho, mas sabemos o que temos e a quem 

podemos recorrer é uma mais valia. Esta doença para nós 

homens é muito complicada, pois mexe aqui com o que para 

nós é parte fundamental na nossa vida, e se eu não tivesse a 

minha esposa a apoiar-me já tinha desistido. Aprendi e 

aprendemos a lidar com esta nova condição, quer ela seja ou 

não transitória. 

 informação/conhecimento 

 gestão da doença 

 instrução/educação/ensino 

 coping 

 

“…quando vim à primeira consulta não sabia nada da 

minha doença, e a Sra. Enfermeira e o Médico ensinaram-

me tudo…” 

“…sempre que aparecia uma situação nova, eu já a 

conhecia e permitiu-me gerir toda a minha doença 

melhor…” 

“…para além disso vocês sempre incluíram a minha 

esposa em todo este processo de ensino…” 

“…desde possíveis complicações, sinais e sintomas, 

penso operatório, algália, aos pensos para a 

incontinência, a Sra. Enfermeira falou de tudo, nada foi 

novidade…” 

“…aprendi e aprendemos a lidar com esta nova 

condição…” 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Anexo VII - Categorização



 

 



 

 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Anexo VIII - Resultado da Investigação





 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IX - Pedido autorização institucional para aplicação modelo de 

acompanhamento de enfermagem





 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo X - Pedidos de autorização para utilização questionários EORTC





 

 





 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI - Consentimento Informado – Modelo de acompanhamento de Enfermagem





 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

INVESTIGAÇÃO 

de acordo com a Declaração de Helsínquia3 e a Convenção de Oviedo4 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou que não 

está claro, não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi 

feita, queira assinar este documento. 

Título do estudo: “Qualidade de Vida da pessoa com patologia oncológica da próstata: um 

modelo de acompanhamento de Enfermagem” 

Enquadramento: Joana Teixeira, aluna do curso de doutoramento em Ciências de Enfermagem 

do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, com a orientação do Professor Doutor 

Germano Couto, professor da Universidade Fernando Pessoa e da Professora Ana Paula Prata, 

professora da Escola Superior de Enfermagem do Porto, encontra-se a realizar um estudo com 

os seguintes objetivos: Avaliar a qualidade de vida das pessoas portadoras de patologia 

oncológica da próstata, desenvolver e implementar um modelo de acompanhamento de 

enfermagem para pessoas portadoras de patologia oncológica da próstata. 

Explicação do estudo: A realização do estudo pressupõe que responda a dois questionários 
um referente ao tipo de informação clínica que recebe e outra relativamente ao grau de 
ansiedade e depressão. Posteriormente ser-lhe-á realizada uma entrevista não estruturada que 
visa perceber se o modelo de acompanhamento de enfermagem está ajustado às reais 
necessidades dos doentes. Contará com a ajuda de um profissional para o esclarecimento de 
alguma dúvida. 

Condições e financiamento: A sua participação neste estudo é voluntária e não lhe trará 
qualquer encargo financeiro. Pode recusar participar no estudo a qualquer momento sem que tal 
facto tenha prejuízos, assistenciais ou outros, para si. O estudo mereceu parecer favorável da 
Comissão de Ética do IPO do Porto 

Confidencialidade e anonimato: A informação recolhida será tratada de forma anónima e 
confidencial e utilizada, exclusivamente, para o presente estudo. A sua identificação nunca será 
tornada pública. 

Agradecemos a sua participação. 

Investigador:  

Joana Teixeira. Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. IPO Porto. 919321843. E-mail: 
teixeirajoana85@gmail.com 

                                                

3http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf  
  
4 http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf 

mailto:teixeirajoana85@gmail.com
http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII - Documento Informativo – Modelo de acompanhamento de Enfermagem





 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

Qualidade de Vida da pessoa com patologia oncológica da próstata: um modelo de 

acompanhamento de Enfermagem 

O estudo de investigação acima mencionado visa definir uma estratégia de 

acompanhamento para os doentes com cancro da próstata, tendo em vista a melhoria 

da qualidade de vida dos doentes. 

Neste estudo está previsto o preenchimento a dois questionários um referente ao tipo 

de informação clínica que recebe e outra relativamente ao grau de ansiedade e 

depressão. Posteriormente ser-lhe-á realizada uma entrevista não estruturada que visa 

perceber se o modelo de acompanhamento de enfermagem está ajustado às reais 

necessidades dos doentes. Contará com a ajuda de um profissional para o 

esclarecimento de alguma dúvida. 

A confidencialidade dos dados será mantida pela codificação dos mesmos. 

A qualquer momento da participação no estudo, é possível recusar a participação ou 

interromper sem nenhum tipo de penalização por este facto. 

 

Os resultados obtidos serão divulgados no meio científico, garantindo-se o anonimato. 

 

Grata pela colaboração. 

Com os melhores cumprimentos





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIII - Guião de Acompanhamento





 

 

GUIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CONSULTA DE ENFERMAGEM 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

ID: ________________   

Data de Nascimento: __/__/__      

Raça: ___________________  Nacionalidade____________________ 

Data prevista para cirurgia: __/__/__  Cirurgia: ______________ 

Profissão/Ocupação: 

  Ativo (especifique, por favor____________________________) 

  Desempregado 

  Reformado 

Habilitações Literárias: 

  Sem estudos 

  1º ciclo (1º,2º,3º e 4º ano) 

  2º ciclo (5º e 6º ano) 

  3º ciclo (7º,8º e 9º ano) 

  Ensino secundário (10º, 11º e 12º) 

  Licenciatura 

  Mestrado 

  Doutoramento 

  Outros estudos (especifique, por favor____________________________) 

 



 

 

Estado Civil: 

  Casado ou união de fato 

  Solteiro  

  Viúvo  

  Separado ou divorciado 

Identidade sexual:   

 Heterossexual 

 Homossexual 

 Bissexual 

 Outro 

Vive com:  

 Cônjuge 

 Familiares 

 Amigo 

 Sozinho 

 outro ________________  



 

 

MOMENTO 0 (CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA) 
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Consciencialização 

Avaliar a consciencialização sobre o estado de saúde e prognóstico; 
Consultar a equipa médica no sentido de perceber qual a informação 
que já foi transmitida ao doente acerca do seu estado de saúde; 
Determinar o tipo de transição pela qual o doente se encontra a passar; 
Questionar o doente acerca dos seus sinais e sintomas; 
Identificar os condicionadores da sua transição (pessoal, social e da 
comunidade); 
Avaliar a utilização de estratégias de coping; 
Avaliar a participação do doente na sua transição; 
Observar as diferenças e mudanças que advém da transição. 

IN
T

E
R

V
E

N
Ç

Õ
E

S
 

 

Consciencialização 

Informar sobre a patologia: sinais e sintomas; 

Apresentar as informações de uma forma gradual e objetiva para facilitar 

o processo de transição; 

Observar a mudança de forma gradual; 

Promover a presença de pessoas significativas; 

Encorajar a expressão de sentimentos. 

Aceitação do estado 

de saúde 

Observar as reações de comportamento verbais e não-verbais; 

Observar a resposta do doente face ao processo de hospitalização; 

Observar a resposta do doente face ao seu estado de saúde; 

Avaliar a aceitação das condições impostas pela nova condição de 

saúde. 

Aceitação do estado 

de saúde 

Escutar o doente; 
Proporcionar relação de confiança com a equipa de saúde; 
Facilitar o suporte familiar; 
Facilitar o envolvimento da família. 

Conhecimento 

Avaliar conhecimento sobre a cirúrgica e pós-operatório; 

Considerar consciencialização efetiva; 

Avaliar o conhecimento sobre a doença através da escala QLQ-INFO25. 

Conhecimento 

Questionar o doente sobre a cirurgia e pós-operatório; 

Informar o doente acerca dos cuidados a ter no pós-operatório (exercício 

físico, alimentação, cuidados a ter com o cateter urinário, ferida 

cirúrgica, sinais e sintomas de alerta). 

Ansiedade 
Avaliar a presença de ansiedade segundo a escala de avaliação de 
HADS; 
Questionar o doente sobre as suas expectativas face à cirurgia; 
Observar comportamento do doente. 

Ansiedade 

Avaliar a presença de ansiedade segundo a escala de avaliação de 
HADS; 
Explicar todos os procedimentos, inclusive sensações que 
provavelmente o doente terá durante o procedimento; 
Procurar compreender a perspetiva do doente sobre uma situação 
temida; 
Promover escuta ativa; 
Encorajar a verbalização de sentimentos, perceções e medos; 
Corrigir expectativas não realistas em relação à cirurgia; 
Promover a aproximação do doente com a equipa de saúde 
interveniente na cirurgia para que haja possibilidade de esclarecimento 
de dúvidas; 
Ajudar o doente a identificar as situações precipitadoras de ansiedade; 
Orientar o doente para o uso de técnicas de relaxamento, como a 
respiração profunda, encorajar autocontrolo da ansiedade; 
Assistir no treino do pensamento positivo. 





 

 

MOMENTO 1 (3/4 DIAS PÓS ALTA) 
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Ferida 

Vigiar pele circundante; 
Vigiar penso da ferida cirúrgica; 
Vigiar ferida cirúrgica; 
Vigiar sutura; 
Identificar sinais inflamatórios (dor, calor, rubor, tumor). 
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Ferida 

Executar tratamento à ferida cirúrgica; 
Colocação de penso; 
Vigiar ferida cirúrgica; 
Avaliar ferida cirúrgica; 
Avaliar a cicatrização da ferida. 

Controlo da dor 

Questionar a doente sobre a presença de Dor; 
Monitorizar dor através da escala numérica da dor; 
Incentivar a doente a descrever a sua dor; 
Vigiar o comportamento da doente; 
Vigiar resposta do sistema nervoso autónomo (sudorese, taquipneia, 
taquicardia); 
Vigiar dor; 
Observar fácies característico 

Controlo da dor 
Gerir regime terapêutico; 
Ensina medidas para alívio da dor; 
Promover a adesão ao regime terapêutico; 
Monitorizar a dor segundo a escala numérica. 

Capacidade para o 

autocuidado 

Avaliar a capacidade da doente para o autocuidado; 
Aplicar escala do Autocuidado de Hernani; 
Avaliar a autonomia do doente. 

Capacidade para o 

autocuidado 

Informar sobre o autocuidado; 
Incentivar o doente a realizar/participar no seu autocuidado; 
Promover a autonomia. 
Promover autocuidado. 

Ansiedade 
Avaliar a presença de ansiedade segundo a escala de avaliação de 
ansiedade de depressão e ansiedade hospitalar (HADS); 
Questionar sobre as expectativas do doente sobre a cirurgia; 
Observar comportamentos do doente. 

Ansiedade 

Explicar todos os procedimentos a serem realizados; 
Procurar compreender a perspetiva do doente sobre uma situação 
temida; 
Promover escuta ativa; 
Encorajar a verbalização de sentimentos, perceções e medos; 
Corrigir expectativas não realistas em relação à cirurgia; 
Promover a aproximação do doente com a equipa de saúde; 
Ajudar o doente a identificar as situações precipitadoras de ansiedade; 
Orientar o doente para o uso de técnicas de relaxamento, como a 
respiração profunda, encorajar autocontrolo da ansiedade 

Regime de cuidado ao 

cateter urinário 

Avaliar conhecimento sobre cuidados inerentes ao cateter urinário; 
Questionar o doente sobre dificuldades sentidas no manuseamento do 
cateter urinário. 

Regime de cuidado ao 

cateter urinário 

Vigiar permeabilidade do cateter urinário; 
Instruir o doente sobre o esvaziamento do saco coletor; 
Vigiar eliminação urinária; 
Vigiar características da urina. 

Adaptação 

Averiguar a perceção do doente face ao seu estado clínico; 
Avaliar estratégias de coping focadas no significado da doença e do seu 
impacto na vida quotidiana; 
Avaliar o recurso a estratégias de coping focadas no problema (Procurar 
informação sobre a condição de saúde; procurar e recorrer a serviços de 
saúde/rede de suporte socia; monitorizar sinais e sintomas); 
Aderir a comportamentos de saúde. 

Adaptação 
Informar o doente sobre estratégias de coping; 

Promover fatores facilitares no processo de transição. 

Diarreia/Obstipação Questionar o doente sobre o padrão de eliminação intestinal; 
Avaliar o padrão de eliminação intestina. 

Diarreia/Obstipação 

Aconselhar a ingestão hídrica;  
Orientar quanto à importância de uma alimentação rica em fibras; 
Orientar quanto à importância de uma alimentação obstipante; 
Aconselhar a deambulação;  
Informar sobre sinais e sintomas de diarreia vs obstipação;  
Gerir o regime terapêutico. 



 

 

 

  

Padrão de sono Questionar o doente sobre hábitos de sono. 

 

Padrão de sono 

Aconselhar o paciente no controle do sono diurno;  
Discutir com o paciente/família medidas de conforto, e mudanças no 
estilo de vida; 
Ensinar ao paciente técnica de relaxamento;  
Instruir o doente para monitorizar o padrão do sono;  
Aconselhar o doente a manter um ambiente calmo e seguro; 
Gerir o regime terapêutico. 



 

 

 

 

MOMENTO 2 (15 DIAS APÓS CIRURGIA) 
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Ferida 

Vigiar pele circundante; 
Vigiar penso da ferida cirúrgica; 
Vigiar ferida cirúrgica; 
Vigiar sutura; 
Identificar sinais inflamatórios (dor, calor, rubor, tumor). 
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Ferida 

Executar tratamento à ferida cirúrgica; 
Colocação de penso; 
Vigiar ferida cirúrgica; 
Avaliar ferida cirúrgica; 
Avaliar a cicatrização da ferida. 

Controlo da dor 

Questionar a doente sobre a presença de Dor; 
Monitorizar dor através da escala numérica da dor; 
Incentivar a doente a descrever a sua dor; 
Vigiar o comportamento da doente; 
Vigiar resposta do sistema nervoso autónomo (sudorese, taquipneia, 
taquicardia); 
Vigiar dor; 
Observar fácies característico. 

Controlo da dor 
Gerir regime terapêutico; 
Proporcionar medidas farmacológicas e não farmacológicas; 
Promover a adesão ao regime terapêutico; 
Monitorizar a dor segundo a escala numérica. 

Conhecimento sobre: 

risco de impotência 

sexual 
Questionar o doente sobre conhecimento do risco impotência sexual 

Conhecimento sobre: 

risco de impotência 

sexual 
Informar o paciente sobre o risco de impotência sexual 

Conhecimento sobre: 

risco de incontinência 

urinária 

Questionar o doente sobre o conhecimento do risco de incontinência 
urinária. 

Conhecimento sobre: 

risco de incontinência 

urinária 
Informar o paciente sobre o risco de incontinência urinária 

Regime de cuidado ao 

cateter urinário 

Avaliar conhecimento sobre cuidados inerentes ao cateter urinário; 
Questionar o doente sobre dificuldades sentidas no manuseamento do 
cateter urinário. 

Regime de cuidado ao 

cateter urinário 

Vigiar permeabilidade do cateter urinário; 
Instruir o doente sobre o esvaziamento do saco coletor; 
Vigiar eliminação urinária; 
Vigiar características da urina. 

Emoção 
Avaliar a capacidade do doente para manifestar as emoções; 

Encorajar a expressar os seus sentimentos conscientes ou subconscientes. 
Emoção 

Promover escuta ativa; 

Gerir emoções negativas; 

Ensinar estratégias de coping 

Conforto 
Vigiar sinais de desconforto; 

Avaliar dor 
Conforto 

Gerir terapêutica analgésica 

Avaliar dor segundo a escala numérica 

Incentivar a períodos de descanso 

Incentivar a atividades lúdicas 

Incentivar a presença da família 

Padrão de sono Questionar o doente sobre hábitos de sono Padrão de sono 

Aconselhar o paciente no controle do sono diurno;  
Discutir com o paciente/família medidas de conforto, e mudanças no 
estilo de vida; 
Ensinar ao paciente técnica de relaxamento;  
Instruir o doente para monitorizar o padrão do sono;  
Aconselhar o doente a manter um ambiente calmo e seguro; 
Gerir o regime terapêutico. 
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Controlo da dor 

Questionar a doente sobre a presença de Dor; 
Monitorizar dor através da escala numérica da dor; 
Incentivar a doente a descrever a sua dor; 
Vigiar o comportamento da doente; 
Vigiar resposta do sistema nervoso autónomo (sudorese, taquipneia, 
taquicardia); 
Vigiar dor; 
Observar fácies característico. 
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Controlo da dor 
Gerir regime terapêutico; 
Proporcionar medidas farmacológicas e não farmacológicas; 
Promover a adesão ao regime terapêutico; 
Monitorizar a dor segundo a escala numérica. 

Emoção 

Avaliar a capacidade do doente para manifestar as emoções; 

Encorajar a expressar os seus sentimentos conscientes ou 

subconscientes. 

Emoção 
Promover escuta ativa; 
Gerir emoções negativas; 
Ensinar estratégias de coping 

Conforto 
Vigiar sinais de desconforto; 

Avaliar dor. 
Conforto 

Gerir terapêutica analgésica; 
Avaliar dor segundo a escala numérica; 
Incentivar a períodos de descanso; 
Incentivar a atividades lúdicas 
Incentivar a presença da família 

Náuseas / Vómitos Questionar o doente sobre a presença de náuseas vs vómitos. Náuseas / Vómitos 

Gerir regime terapêutico; 
Incentivar o repouso adequado para facilitar o alívio das náuseas e/ou 
vómitos; 
Reduzir ou eliminar fatores pessoais que precipitem ou aumentam as 
náuseas (ansiedade, medo, fadiga, falta de conhecimento); 
Identificar os fatores capazes de causar/contribuir para as náuseas 
(medicamentos/procedimentos). 

Diarreia / Obstipação 
Questionar o doente sobre o padrão de eliminação intestinal; 

Avaliar o padrão de eliminação intestina. 
Diarreia / Obstipação 

Aconselhar a ingestão hídrica;  
Orientar quanto à importância de uma alimentação rica em fibras; 
Orientar quanto à importância de uma alimentação obstipante; 
Aconselhar a deambulação;  
Informar sobre sinais e sintomas de diarreia vs obstipação;  
Gerir o regime terapêutico. 

Falta de apetite 
Questionar o doente sobre padrão alimentar; 

Questionar o paciente sobre apetite. 
Falta de apetite 

Avaliar peso; 
Incentivar o paciente a alimentar-se; 
Solicitar avaliação do serviço de Nutrição; 
Identificar problemas relacionados com a alimentação;  
Aconselhar à criação de um ambiente agradável e relaxante para as 
refeições;  
Orientar sobre a importância da dieta alimentar para recuperação do 
estado de saúde;  
Aconselhar a monitorização do peso corporal.  

Impotência Sexual Questionar o doente sobre a sua atividade sexual Impotência Sexual 

Orientar para a mudança no padrão da sexualidade;  
Oferecer apoio psicológico ao casal; 
Encorajar a comunicação do casal; 
Informar sobre os tipos de tratamento; 
Encaminhar para o urologista para reajuste terapêutico ou posterior 
encaminhamento para outras especialidades ou intervenção familiar. 

Incontinência urinária Questionar o doente sobre perdas involuntárias de urina Incontinência urinária 

Informar sobre a importância de manter a higiene íntima;  
Informar sobre a existência dispositivos de proteção urinária; 
Informar o doente sobre os exercícios de musculatura pélvica; 
Informar o doente sobre a gestão de ingestão hídrica; 
Encaminhar para o urologista. 



 

 

Status Social Questionar o doente sobre as suas relações sociais. Status Social 
Incentivar o cultivo de relações interpessoais; 
Promover as relações familiares; 
Encorajar o status social. 
 

Status financeiro Questionar o doente sobre o impacto financeiro da doença. Status financeiro 
Incentivar a procura de estratégias para melhorar o status financeiro; 
Informar o doente sobre recursos alternativos na comunidade. 

 

Padrão de sono Questionar o doente sobre hábitos de sono Padrão de sono 

Aconselhar o paciente no controle do sono diurno;  
Discutir com o paciente/família medidas de conforto, e mudanças no 
estilo de vida; 
Ensinar ao paciente técnica de relaxamento;  
Instruir o doente para monitorizar o padrão do sono;  
Aconselhar o doente a manter um ambiente calmo e seguro; 
Gerir o regime terapêutico. 
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Emoção Avaliar a capacidade do doente para manifestar as emoções; 
Encorajar a expressar os seus sentimentos conscientes ou subconscientes. 
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Emoção 
Promover escuta ativa; 
Gerir emoções negativas; 
Ensinar estratégias de coping 

Impotência sexual Questionar o doente sobre a sua atividade sexual Impotência sexual 

Orientar para a mudança no padrão da sexualidade;  
Oferecer apoio psicológico ao casal; 
Encorajar a comunicação do casal; 
Informar sobre os tipos de tratamento; 
Encaminhar para o urologista para reajuste terapêutico ou posterior 
encaminhamento para outras especialidades ou intervenção familiar. 

Incontinência urinária Questionar o doente sobre perdas involuntárias de urina Incontinência urinária 

Informar sobre a importância de manter a higiene íntima;  
Informar sobre a existência dispositivos de proteção urinária; 
Informar o doente sobre os exercícios de musculatura pélvica; 
Informar o doente sobre a gestão de ingestão hídrica; 
Encaminhar para o urologista. 

Status Social Questionar o doente sobre as suas relações sociais. Status Social 
Incentivar o cultivo de relações interpessoais; 
Promover as relações familiares; 
Encorajar o status social. 

Status financeiro Questionar o doente sobre o impacto financeiro da doença. Status financeiro Incentivar a procura de estratégias para melhorar o status financeiro; 
Informar o doente sobre recursos alternativos na comunidade. 

Autoeficácia Reforçar a autoeficácia Autoeficácia 
Encorajar o doente na participação das suas tarefas; 
Avaliar a perceção de autoeficácia do doente à cerca do seu estado de 
saúde; 

Autoestima 
Observar doente; 

Escutar a doente. 
Autoestima 

Encorajar a doente a identificar os seus pontos positivos; 
Reforçar os pontos positivos pessoais que a doente identifica; 
Evitar críticas negativas; 
Transmitir confiança na capacidade da doente para lidar com as situações; 
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