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Resumo 

 

A forma de abordar a doença oncológica e a pessoa com cancro tem vindo, cada vez 

mais, a considerar não só a própria doença e toxicidade dos tratamentos, como também 

a qualidade de vida percepcionada por estes doentes. Com o desenvolvimento das 

estratégias de tratamento assiste-se ao aumento da sobrevida, e consequente 

necessidade de controlo de sintomas do doente com cancro. A quimioterapia constitui 

uma estratégia cada vez mais usada neste âmbito. 

 

Independentemente da razão que o motiva, assistimos a um aumento significativo dos 

tratamentos de quimioterapia em regime ambulatório. Se por um lado isto pode ter 

vantagens para o doente, uma vez que se mantém maioritariamente em ambiente familiar 

e com menor risco de infecção nosocomial, por outro também transfere para si próprio, e 

eventualmente familiares próximos, a responsabilidade pela monitorização e pelos 

cuidados para fazer face aos efeitos secundários da quimioterapia. Perante este cenário, 

o enfermeiro deve intervir adequadamente, no sentido de maximizar o bem-estar daquele 

que faz quimioterapia em regime ambulatório. Conhecer esta realidade, do ponto de vista 

de quem a vivencia constitui-se como um caminho. 

 

Neste sentido, foi desenvolvido um estudo de cariz metodológico, de natureza 

exploratório-descritiva e transversal. Para tal foi construída e efectuada validação de uma 

escala sobre a gestão dos efeitos secundários da quimioterapia, no tratamento 

ambulatório. O seu objectivo é conhecer os principais efeitos secundários, as estratégias 

usadas para lidar com eles e sua eficácia, assim como identificar as principais fontes de 

informação utilizadas para essa gestão. Participaram no estudo 300 doentes oncológicos 

(195 mulheres e 105 homens), a efectuar quimioterapia em regime de ambulatório, com 

idades compreendidas entre os 25 e os 82 anos. Foram respeitados os direitos à 

confidencialidade e auto-determinação dos participantes. 

 

Os resultados sugerem que a escala utilizada, a GESQ-D, é válida e fiável para 

abordagem da gestão dos efeitos secundários da quimioterapia no cenário ambulatório. 

No entanto, será conveniente efectuar mais estudos no sentido de a aplicar mais 

amplamente, para averiguar de forma mais alargada a sua validade. Os efeitos 

secundários da quimioterapia que surgem com maior incidência são a fadiga, a alopécia, 

as náuseas e vómitos e a mucosite. Os participantes no estudo referem que estes 

sintomas são bastante ou muito incómodos, excepto no caso da mucosite oral que é 
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classificada como pouco ou nada incomodativa. No que respeita às estratégias 

adoptadas para lidar com os vários sintomas salienta-se a estratégia Encontrei forças 

dentro de mim para lidar com... (sintoma), sendo referida por mais de metade dos 

participantes. Para além desta estratégia, a diversidade de estratégias de coping usadas 

varia entre a adopção de atitudes de protecção, tentativa de contrariar o sintoma em 

causa e resolver o problema ou ainda fuga/evitamento ao mesmo, assim como 

exploração de sentimentos desencadeados pela sua ocorrência. Relativamente à eficácia 

das estratégias usadas, os participantes no estudo, classificam-na geralmente como 

alguma coisa ou muito eficaz, independentemente da estratégia em causa. Dos 

participantes no estudo, 258 afirmam ter procurado informação acerca da gestão dos 

efeitos secundários da quimioterapia ou esta ter-lhes sido fornecida de forma 

espontânea. As fontes de informação mais utilizadas por estes doentes foram o 

enfermeiro (M=3,78) e o médico (M=3,70). 

 

A monitorização da gestão dos efeitos secundários da quimioterapia surge como uma 

estratégia orientadora da intervenção de enfermagem junto de cada doente, visando a 

rentabilização dos recursos disponíveis, o estabelecimento de parceria que capacite o 

doente para melhor efectuar esta transição e a obtenção de melhor qualidade de vida 

neste processo. 

 

Palavras-Chave: Efeitos secundários da quimioterapia, quimioterapia em ambulatório, 

estratégias de coping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Abstract 

 

Cancer’s approach has been focusing not only in the disease and it’s treatments but also 

in the oncological patient’s perceived quality of life. We’ve been watching to an increased 

use of ambulatory chemotherapy, and that transfers for the patient/family, the 

responsibility for monitoring and controlling chemotherapy side effects. 

 

A methodological, exploratory-descriptive, transversal study was developed. It included 

the construction and validation of a chemotherapy side effects management scale, for the 

ambulatory setting. Its aim is to know the main chemotherapy side effects, their managing 

coping strategies and their effectiveness, as well as identify the main information sources 

used in that management. Three hundred oncological patients (195 women and 105 

men), undergoing chemotherapy in ambulatory setting, participated in the study. Their 

ages were between 25 and 82 years old. Confidentiality and self-determination rights of 

the participants were respected. 

 

Results suggest that the used scale (GESQ-D) is a valid and reliable tool to approach 

chemotherapy side effects management, in the ambulatory setting. Further research is 

advisable to a broader validation of the scale. Fatigue, hair loss, nausea and vomiting and 

problems with mouth or throat were the main referred chemotherapy side effects. Patients 

consider them as quite a bit or very much bothering. Only the problems with mouth or 

throat didn’t bother at all or bothered just a little. The coping strategy Searching for inner 

strength to deal with…(the symptom) was used by more than half of the participants. The 

used strategies, to cope with the symptoms, include protection attitudes, attempts to solve 

or go against the problem as well as avoidance/escape behaviors and related feelings 

exploration. The majority of the used coping strategies were quite a bit or very effective. 

Two hundred and fifty-eight participants said they search for information about 

chemotherapy side effects management, or it was given to them. The information sources 

used were mainly the nurse (M=3,78) and the doctor (M=3,70). 

 

The routine use of a chemotherapy side effects management scale is a way to lead the 

nursing intervention. It enables the right use and distribution of the available resources, 

turns possible the establishment of a partnership that supports the patient in its transition 

and leads him towards a higher quality of life within this process. 

 

Keywords: chemotherapy side effects, ambulatory chemotherapy, coping strategies 
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Resumé 

 

La façon de traiter le cancer et la personne atteinte de cancer commence, de plus en 

plus, à considérer pas seulement la maladie elle-même et la toxicité des traitements, mais 

aussi la perception de la qualité de vie de ces patients. Avec le développement de 

stratégies de traitement on assiste à l'augmentation de la survie et au besoin de contrôler 

les symptômes du patient avec cancer. La chimiothérapie est une stratégie de plus en 

plus utilisée dans ce contexte. 

 

Quelle que soit la raison qui les motive, on vérifie une augmentation significative des 

traitements de chimiothérapie en ambulatoire. Si d'une part cela a des avantages pour le 

patient, car il demeure le plus souvent dans son ménage et avec un plus faible risque 

d'infection nosocomiale, d'autre part, il transfère également pour soi-même et, 

éventuellement, pour les parents plus proches, la responsabilité par la surveillance et la 

prise en charge de faire face aux effets secondaires de la chimiothérapie. Dans ce 

contexte, l'infirmière doit agir de façon appropriée, afin de maximiser le bien-être de celui 

qui fait de la chimiothérapie ambulatoire. Connaître ce fait, du point de vue de celui qui l’a 

vécu, peut être un  chemin. 

 

En conséquence, on a réalisé une étude sur un plan méthodologique, exploratoire, de 

nature descriptive et transversale. Pour cela, a été construite et réalisée une validation 

d'une échelle sur la gestion des effets secondaires de la chimiothérapie dans le traitement 

clinique. Son but est de connaître les principaux effets secondaires, les stratégies 

utilisées pour traiter avec eux et  leur efficacité, et identifier les principales sources 

d'information utilisées pour cette gestion. On participé à l'étude 300 patients atteints de 

cancer (195 femmes et 105 hommes) qui faisaient de  la chimiothérapie sur une clinique 

de consultation externe, âgés entre 25 et 82 ans. Nous avons respecté les droits à la 

confidentialité et à l'auto-détermination des participants. 

 

Les résultats suggèrent que l'échelle utilisée, la GESQ-D, est valide et fiable pour la 

gestion des effets secondaires de la chimiothérapie en ambulatoire. Cependant, d'autres 

études devraient être effectuées en vue de l’appliquer plus largement, afin d’examiner 

plus largement sa validité. Les effets secondaires de la chimiothérapie qui surviennent 

avec une plus grande incidence sont la fatigue, l'alopécie, les nausées et les 

vomissements et la mucosité. Les participants à l'étude ont déclaré que ces symptômes 

sont assez ou très gênants, à l'exception de la mucosité orale, qui est classée comme peu 
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ou pas gênant. En ce qui concerne les stratégies adoptées pour faire face aux différents 

symptômes, on remarque la stratégie j’ai trouvé les forces en moi- même  pour faire face 

à ... (symptôme), en étant rapportée par plus de la moitié des participants. Au-delà  de 

cette stratégie, la diversité des stratégies d'adaptation utilisées, varie entre l'adoption 

d'attitudes de protection, une tentative de s’opposer au symptôme en question et  

résoudre le problème ou la fuite/evitement au même, ainsi que l'exploration des émotions 

générées par l'événement. En ce qui concerne l'efficacité des stratégies utilisées, les 

participants à l'étude, la classent, d’une façon  générale comme quelque chose de très 

efficace, indépendamment de la stratégie en question. Parmi les participants à l'étude, 

258 disent avoir cherché des informations, ou celles-la leur ont été fournies de manière 

spontanée, à propos de la gestion des effets secondaires de la chimiothérapie. Le plus 

grand nombre de sources d'information utilisées par ces patients ont été les infirmières 

(M=3,78) et le médecin (M=3,70). 

 

Le suivi de la gestion des effets secondaires de la chimiothérapie apparaît comme une 

stratégie d'intervention en soins infirmiers de chaque patient, afin de restituer les 

ressources disponibles, l'établissement d'un partenariat qui permet au patient de mieux 

faire cette transition, et d'obtenir une meilleure qualité de la vie dans ce processus. 

 

Mots-clés: effets secondaires de la chimiothérapie, la chimiothérapie en ambulatoire, les 

stratégies de coping. 
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Introdução 

 

 

O enfermeiro acompanha o indivíduo/família/comunidade ao longo do seu percurso de 

vida. A doença, seja ela qual for, faz parte desse percurso. Constituindo nossa área de 

interesse e cenário no qual nos temos desenvolvido enquanto enfermeiras, fizemos incidir 

a nossa atenção no cancro, nas pessoas com cancro e nos respectivos tratamentos, 

nomeadamente a quimioterapia. 

 

“A doença oncológica encontra-se incluída no grupo das enfermidades que ameaçam a 

integridade física e psicológica do indivíduo, tendo portanto um impacte profundo na forma 

como os indivíduos se percepcionam e percepcionam o ambiente social que os rodeia” 

(Aapro, 1987 cit. por Pereira & Lopes, 2005, p.71). 

 

Actualmente, para além de ter em consideração a doença, seus tratamentos e respectiva 

toxicidade, direcciona-se a atenção para o impacto que possam ter na vida do doente, 

assim como na sua qualidade de vida percepcionada. Esta temática assume tanta 

importância quanto a dimensão das suas repercussões. Segundo Seffrin (2008, cit. por 

Cavalli, 2008) o cancro mata mais pessoas do que a Sida, a Tuberculose e a Malária 

juntas, e tornar-se-á a maior causa de morte até 2010. 

 

Ao longo deste documento utilizaremos de forma indistinta os termos “cancro” e “doença 

oncológica”, o conceito de ambos deverá ser entendido como uma “proliferação 

anárquica de células anormais que invade as estruturas vizinhas e que tem tendência 

para produzir tumores secundários (metástases)” (Manuila, Manuila, Lewalle, & Nicoulin, 

2004, p.116), a que está associada uma grande carga emocial e social (Matos & Pereira, 

2005a). 

 

Sendo considerada, actualmente, como uma doença crónica (Costa, Magalhães, Félix, 

Costa, & Cordeiro, 2005; Gutiérrez, Arthur, Fonseca, & Matheus, 2007; Justo, 2002; 

Matos & Pereira, 2005a; Ministério da Saúde, 2007; Santos, 2006; Siqueira, Barbosa, & 

Boemer, 2007), a doença oncológica requer o desenvolvimento de estratégias para lidar 

com ela, minimizando o seu impacto assim como o dos seus tratamentos. Falamos 

especificamente de coping. Optamos por usar, ao longo do documento, a própria palavra 

coping, apenas a distinguindo do restante texto por estar em itálico. Na vasta literatura 

sobre o assunto podemos encontrar como seu significado as expressões “lidar com”, 

“adaptar-se” e “enfrentar” entre outros (Pinto, 2007). No Dicionário de Psicologia o 
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conceito coping é definido como o “conjunto de estratégias às quais o indivíduo recorre 

para fazer frente a uma solicitação externa ou interna avaliada como constrangedora (…) 

têm por objectivo restabelecer o controlo da situação considerada como stressante” 

(Doron & Parot, 2001, p.188). 

 

Durante qualquer doença, mas sobretudo no cancro, o indivíduo adopta estratégias para 

resolver o stress associado, stress esse que surge mais exacerbado face a efeitos 

adversos dos tratamentos. Debruçamo-nos especialmente sobre os efeitos secundários 

da quimioterapia, nomeadamente a quimioterapia administrada por via endovenosa. Ao 

longo deste estudo, quando mencionamos quimioterapia referimo-nos a esta via de 

administração. 

 

Examinar o coping e as acções de autocuidado desenvolvidas, face a situações de stress 

desencadeadas pela doença e tratamento, assume particular importância para a 

compreensão da experiência de doença (Musci & Dodd, 1990). Desta forma, as 

monitorizações de enfermagem revelam-se pertinentes, de forma a verificar se a gestão 

dos efeitos secundários da quimioterapia está a ser efectuada adequadamente. Temos 

presente que hospitalização e morte podem ser consequências de efeitos secundários 

não controlados (Musci & Dodd, 1990). Importa aqui clarificar que quando referimos 

“gestão” dos efeitos secundários da quimioterapia, estamos a considerar as estratégias 

desenvolvidas para lidar com esses mesmos efeitos secundários. 

 

Face a este cenário, sem deixar de ter presente que o estudo contempla pessoas com 

cancro, que são clientes dos nossos cuidados, como defendido pelo Conselho de 

Enfermagem (2001), optamos por usar a designação doente uma vez que estamos 

perante doença evidente, em fase activa e não em período de remissão. 

 

Assistimos, cada vez mais, a tratamentos de quimioterapia a serem efectuados em 

regime ambulatório. Tratamentos que anteriormente eram efectuados em ambiente de 

internamento, com a vigilância apurada de enfermeiros, passam agora para o 

ambulatório. Neste espaço, a vigilância dos enfermeiros fica limitada ao período da 

administração (isto no caso de o doente não levar uma perfusão contínua, em dispositivo 

próprio, para casa). A identificação e controlo de potenciais efeitos secundários é 

efectuada pelo doente (ou pessoa significativa). Perante isto, o autocuidado assume 

particular importância. Só alguém preparado e alerta conseguirá fazer uma gestão 

adequada deste processo de tratamento. 
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É sabido que os tratamentos de quimioterapia têm vindo a evoluir no sentido de induzir 

menor toxicidade, e que as medidas terapêuticas complementares, para controlo de 

sintomas, têm vindo a tornar-se mais eficazes. No entanto, dada esta rápida evolução, o 

conhecimento detido acerca do impacto de todo este processo (diagnóstico, tratamento e 

efeitos secundários) no doente, é escasso na nossa realidade. Damo-nos conta que o 

enfermeiro acaba por efectuar ensinos gerais ao doente (no âmbito dos efeitos 

secundários da quimioterapia) que poderão estar desajustados. Considerando ainda que 

a enfermagem é desenvolvida por pessoas para pessoas, e sendo estas elementos 

complexos e em constante evolução, também a “Enfermagem, como qualquer outra 

disciplina, necessita de produção e de renovação continuas do seu próprio corpo de 

conhecimentos…” (Ordem dos Enfermeiros, 2006, p.1). Revela-se, assim, imperativo 

desenvolver, avaliar e expandir o conhecimento em Enfermagem, e a investigação 

constitui o caminho. 

 

Importa conhecer, no momento presente, quais os sintomas realmente problemáticos 

para o doente e que atitudes adopta para lidar com eles. Este será, acreditamos, um 

primeiro passo para ajustar as intervenções de enfermagem a cada pessoa, às suas 

necessidades e potencialidades. A construção de um instrumento válido, fiável e de fácil 

aplicação na prática clínica, para monitorizar incidência e controlo dos efeitos 

secundários da quimioterapia, trará benefícios tanto para os doentes como para os 

profissionais de saúde. Possibilitará intervenções mais direccionadas, ajustadas e 

atempadas. 

 

Tendo presente que “a investigação desempenha um papel importante no 

estabelecimento de uma base científica para guiar a prática dos cuidados.” (Fortin, 2003, 

p.31), desenvolvemos este estudo, inserido no âmbito do XIV Curso de Mestrado em 

Ciências de Enfermagem, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da 

Universidade do Porto, para a candidatura ao grau de mestre. Consideramos ainda, que 

este trabalho vai ao encontro dos objectivos do Plano Nacional de Prevenção e Controlo 

das Doenças Oncológicas 2007/2010 (Ministério da Saúde, 2007), que visam a redução 

da morbilidade e da mortalidade por cancro, com a indispensável melhoria de qualidade 

de vida e de satisfação com os cuidados de saúde prestados. 

 

Neste sentido, a gestão dos efeitos secundários da quimioterapia parece-nos 

preponderante; um melhor conhecimento dos sintomas com maior incidência, o grau de 

perturbação que originam e como a pessoa lida com eles, são conhecimentos que 

permitirão dar resposta ao objectivo “incentivar a investigação científica na perspectiva do 
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seu contributo para a melhoria da qualidade assistencial” (Ministério da Saúde, 2007, p. 

9). Assim, este estudo tem como finalidade contribuir para a melhoria da qualidade dos 

cuidados de enfermagem, através de um maior conhecimento sobre a forma como é 

vivida a experiência da quimioterapia no domicílio, na realidade portuguesa. Acreditamos 

que é partindo da prática, e devolvendo posteriormente à prática os resultados, que será 

possível a evolução dos cuidados de enfermagem. 

 

Face a estas considerações, e em busca de resposta à nossa questão “Qual a 

experiência de gestão dos efeitos secundários da quimioterapia no domicílio?”, foi nosso 

propósito desenvolver um estudo com os seguintes objectivos: 

• Construir uma escala sobre a gestão dos efeitos secundários da quimioterapia, no 

tratamento ambulatório; 

• Validar a escala de gestão dos efeitos secundários da quimioterapia; 

• Conhecer os principais efeitos secundários da quimioterapia, no tratamento 

ambulatório; 

• Conhecer quais as estratégias utilizadas para lidar com os efeitos secundários da 

quimioterapia, em tratamento ambulatório; 

• Identificar quais as principais fontes de informação utilizadas na gestão dos 

efeitos secundários da quimioterapia, no tratamento ambulatório. 

 

De forma a construir um documento claro, estruturamos este trabalho em duas partes 

principais. Na primeira parte, o enquadramento conceptual, fazemos a contextualização 

da problemática em estudo. Procuramos, para tal, abordar a doença oncológica, a 

experiência de efectuar quimioterapia e o autocuidado neste âmbito. Já na segunda 

parte, o estudo empírico, abordamos o processo de investigação desenvolvido. 

Procuramos, nesta fase, para além de deixar claros os objectivos propostos, transmitir 

qual o percurso traçado para lhes dar resposta, abordando as respectivas opções 

metodológicas. São apresentados os resultados obtidos e a reflexão crítica efectuada 

acerca dos mesmos. 
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Parte I – Enquadramento Conceptual 
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1. A doença oncológica 

 

 

Os cuidados de saúde e a forma de ver esses mesmos cuidados foi sofrendo alterações 

ao longo dos tempos. Até ao século XX a evolução deu-se no sentido do modelo 

biomédico. Estava presente a segmentação da pessoa nos seus sistemas constituintes. 

O sujeito dos cuidados não era a pessoa mas sim a doença. Segundo Duarte (2002), à 

luz desta corrente, aborda-se a doença como uma disfunção do corpo humano, 

baseando-se na alteração de parâmetros biológicos. Neste âmbito os aspectos 

psicossociais, características individuais de cada pessoa, são irrelevantes. São tomados 

em consideração os aspectos objectivos da doença, a lei natural que a justifica, e não a 

experiência subjectiva associada a essa mesma doença. 

 

A partir de meados do século XX assiste-se a mutações profundas na área das 

profissões da saúde, que vêm influenciar, de forma marcada, o modo como vemos saúde 

e doença (Gameiro, 2003). Assim, o foco dos cuidados de saúde deixa de estar apenas 

centrado na doença e na técnica, direccionando a sua atenção para a promoção do bem-

estar, assentando na prevenção e na relação do indivíduo com o meio ambiente. Saúde e 

doença passam assim a ser consideradas como dimensões de um mesmo processo, 

onde intervêm factores biológicos, psicológicos, económicos, culturais e sociais (Amorim, 

2006; Mendes, 2008). Preponderante, neste âmbito, foi a definição proferida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), na medida em que associa saúde ao conceito de 

bem-estar aos mais variados níveis (WHO, 1978 cit. por Duarte, 2002). É considerado o 

estado funcional da pessoa e a sua satisfação com esse nível de funcionamento, seja ele 

físico, psicológico e/ou social, não reduzindo a saúde a uma mera ausência de doença. 

 

São várias e complexas as formas como as pessoas comuns (que não são especialistas 

nesta área) concebem a saúde. Num estudo de Blaxter (1995, cit. por Ribeiro, 2007) 

associado ao conceito de saúde surgem, entre outras, as ideias de ausência de doença, 

de capacidade física e funcional, a energia e vitalidade, a saúde como um 

comportamento, como relação social e bem-estar psicossocial. Esta visão sobre a saúde 

traduz o respeito pela autonomia e individualidade da pessoa. Nos dias de hoje, segundo 

o Conselho de Enfermagem (2001) a pessoa “(…) é um ser social e agente intencional de 

comportamentos baseados nos valores, nas crenças e nos desejos da natureza 

individual, (…)” (p.6). 
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Num estudo levado a cabo por Duarte (1998) constatou-se que estar doente, para a 

maioria das pessoas, representa uma situação nova e contingente, está presente a 

tentativa de adaptação e compreensão, com o objectivo de obter controlo da situação. O 

conceito de doença, para além de contemplar a presença de sinais e sintomas, incide 

sobretudo na vivência subjectiva de mal-estar ou limitações sentidas nas actividades 

diárias (Mendes, 2008). 

 

Importa ter presente que as várias doenças, embora com sinais e sintomas idênticos, não 

são iguais umas às outras. A diferença não reside apenas sob o ponto de vista médico, a 

cada uma é atribuída importância de acordo com o órgão a que está associada, a classe 

social de quem dela sofre, as tecnologias associadas ao seu diagnóstico e tratamento, 

assim como a possibilidade de cura (Martins & Silva, 2002). De acordo com os mesmos 

autores, os elementos descritos intervêm na construção das representações individuais e 

colectivas da doença; as descrições da doença e seus tratamentos, a culpabilização pela 

mesma ou a eventual ideia de morte associada são determinantes na criação da imagem 

das doenças em geral, e do cancro em particular. 

 

Quando nos referimos a cancro não é apenas um diagnóstico que está em causa, estão 

subjacentes inúmeras doenças cujo ponto comum é um crescimento incontrolável de 

células anormais (Simões, 2006b). A doença oncológica “(...) origina-se a partir de 

alterações no código genético da célula, tornando-a anómala do ponto de vista 

morfológico, bioquímico e funcional” (Lopes, 1996, p.36) e pode-se descrever como um 

defeito que permite a multiplicação destas células de forma incontrolável, dando origem 

ao tumor (Simões, 2006b). Mas o cancro não equivale apenas a uma desordem 

fisiológica. Na experiência da doença incluem-se dimensões do sentir, do pensar, do 

viver; revela-se a desordem do sentido da existência, individual e colectiva (Carapinheiro, 

2002). 

 

Numa perspectiva histórica, a doença oncológica é associada a sofrimento e dor, com a 

morte como acontecimento inevitável. Não só o próprio doente, mas também a percepção 

social é a de que esta é uma doença fatal, e está, por isso, rodeada de sentimentos 

pessimistas (Siqueira, Barbosa, & Boemer, 2007). O seu diagnóstico provoca mudanças 

e alterações tanto nas rotinas, regras e rituais familiares como na distribuição de papeis, 

com acréscimo de novas responsabilidades e/ou competências (Amorim, 2006; Anjos & 

Zago, 2006; Pereira & Lopes, 2005). Podemos dizer que o cancro foi, e continua a ser, 

uma das doenças mais temidas pela humanidade; é considerada uma doença crónica, 

percepcionada pela pessoa como uma ameaça à sua própria vida (Costa et al., 2005; 
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Gutiérrez, Arthur, Fonseca, & Matheus, 2007; Justo, 2002; Matos & Pereira, 2005a; 

Ministério da Saúde, 2007; Santos, 2006; Siqueira, Barbosa, & Boemer, 2007). 

 

De acordo com os dados da OMS, a doença oncológica foi a segunda principal causa de 

morte em Portugal, em 2002 (WHO, 2007). No nosso país, o número de óbitos por cancro 

tem demonstrado tendência de crescimento, apresentando um aumento de 15,8% entre 

os triénios de 1993-1995 e 2003-2005 (Ministério da Saúde, 2007). Durante o ano de 

2005 foram observadas 7500 pessoas, pela primeira vez, no Instituto Português de 

Oncologia do Porto, Francisco Gentil; destas, 67% tiveram resultado de diagnóstico 

positivo de doença oncológica (Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil, 

Centro Regional de Oncologia do Porto, EPE, 2005) e foram registados, a nível nacional, 

22682 óbitos por cancro. O cenário português é extensível à União Europeia onde, 

segundo os dados publicados para 2006, houve cerca de 2,3 milhões de novos casos de 

cancro e acima de 1 milhão de mortes por cancro (Coleman, Alexe, Albreht, & McKee, 

2008). Estima-se que, na UE, as taxas de mortalidade específicas por idade aumentem 

cerca de 11% até 2015 (Ministério da Saúde, 2007). A dimensão do fenómeno da 

incidência de doença oncológica, seu impacto e importância é tanto maior quanto mais 

próxima de cada um ela acontecer. Segundo o Observatório Europeu da Organização 

Mundial de Saúde, um em cada três europeus será diagnosticado com uma doença 

oncológica em algum momento da sua vida (Coleman et al., 2008). 

 

Tendo em conta o cenário apresentado e o facto de que um diagnóstico de cancro 

relembra a vulnerabilidade humana (Matos & Pereira, 2005a) revela-se importante haver 

segurança acrescida no diagnóstico e escolha do tratamento, com possibilidade de 

confrontar opiniões de diferentes especialistas na área. A Carta dos Direitos e Deveres 

dos Doentes confere a todas as pessoas o direito a uma segunda opinião acerca da sua 

situação de saúde (Ministério da Saúde, 1990). Isto faz emergir a necessidade de 

existência de uma linguagem comum e internacionalmente aceite. Não é pouco 

frequente, no que respeita à doença oncológica, a busca de opinião, no âmbito da 

confirmação do diagnóstico e estabelecimento de tratamento, junto de médicos fora de 

Portugal. Desta forma, importa que internacionalmente haja um sistema de classificação 

da doença oncológica que todos compreendam. 

 

É certo que, quando falamos de uma doença como o cancro, e como já foi abordado, são 

as mais variadas dimensões do Ser que estão implicadas. Contudo, no plano biomédico 

podemos dizer que, no cancro, a atenção não incide apenas no próprio diagnóstico ou no 

órgão que está afectado. Tão, ou mais, importantes são os dados referentes à 
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caracterização da extensão da doença, ao estadio em que se encontra. A caracterização 

da doença oncológica a este nível, é uma ajuda preciosa para o estabelecimento de um 

plano de tratamentos e de prognóstico para o doente. Para além disso, permite a 

comparação de cancros com origem celular semelhante e a comparação de resultados 

de planos de tratamentos diferentes (entre doentes e instituições) (Alexander, 2000). 

 

Existem vários sistemas de classificação para o estadiamento da doença. A “American 

Joint Committee on Cancer” desenvolveu um deles, que é o mais utilizado, na 

classificação de tumores sólidos, o sistema TNM. Este sistema fornece informações 

acerca do tamanho do tumor (T), da presença ou ausência de gânglios linfáticos 

regionais envolvidos (N) e da presença ou ausência de metástases à distância (M) 

(Alexander, 2000). As definições gerais constantes no sistema de classificação TNM são 

apresentadas no quadro 1. 

 

Quadro 1. Definições gerais do sistema de classificação TNM 

Designação do estadío Definição 

T  Tumor primário 

 

          Tx 

          T0 

          Tis 

          T1 a T4 

Tamanho, extensão e penetração do tumor primário 

 

Tumor primário não pode ser avaliado 

Nenhuma evidência de tumor primário 

Carcinoma in situ 

Aumento do tamanho ou extensão do tumor primário 

N  Gânglios metastáticos 

 

 

          Nx 

          N0 

          N1 a N3 

Localização e extensão dos gânglios linfáticos regionais 

envolvidos 

 

Nódulos linfáticos regionais não podem ser avaliados 

Ausência de metástases nos nódulos linfáticos regionais 

Aumento do número e tamanho dos nódulos linfáticos regionais 

envolvidos 

M Metástases à distância 

 

          Mx 

          M0 

          M1 

Presença ou ausência de doença disseminada à distância 

 

Doença disseminada não pode ser avaliada 

Ausência de metástases à distância 

Doença disseminada à distância 

Adaptado de Alexander (2000) 

 

Como exposto por Alexander (2000) o estadio da doença pode ser determinado antes ou 

após alguma intervenção. Se determinado antes do tratamento é denominado estadio 
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clínico e representado por cTNM ou simplesmente TNM. Quando a determinação do 

estadio é efectuado, ou alterado, após cirurgia é usada a nomenclatura estadio 

patológico, que se representa por pTNM. 

 

Este e outro tipo de classificações da doença oncológica constituíram importantes 

contributos para a forma como hoje a mesma é abordada e para a selecção das 

estratégias terapêuticas. A forma como é encarada a doença oncológica tem evoluído de 

uma lógica de dualidade para uma outra bastante mais complexa. O cancro deixa de ser 

visto segundo a dualidade doença local, operável, curável versus doença generalizada, 

inoperável, incurável, ou tratamento curativo, efectuado em hospital oncológico versus 

tratamento paliativo, efectuado em hospital local ou domicílio. A abordagem vai para além 

do estritamente biológico para passar a ter em consideração as questões inerentes aos 

cuidados de suporte e à qualidade de vida ao longo de todo o percurso de doença. 

(Matias, 2002). A doença oncológica é, actualmente, considerada uma doença crónica e 

como tal, no seu curso, estarão presentes momentos de crise e momentos livres de 

doença (Matias, 2002; Matos & Pereira, 2005a; Ministério da Saúde, 2007; Salvadori, 

Lamas, & Zanon, 2008; Simões, 2006a). 

 

Uma vez conseguido um diagnóstico e determinado o estadio da doença, uma das 

etapas será o tratamento (seja ele com intuito curativo ou paliativo, para controlo de 

sintomas). As várias estratégias de que dispomos variam entre abordagens locais ou 

sistémicas, podendo ser usadas de forma isolada ou num processo combinado, e são 

elas a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a terapêutica hormonal e os modificadores 

da resposta biológica (entre os quais está a imunoterapia e os anticorpos monoclonais) 

assim como o transplante de medula óssea. 

 

 

1.1. A quimioterapia como tratamento 

 

Os indícios de existência de cancro remonta a tempos primitivos, tendo sido encontrados 

desenhos e escritos dessa época a fornecer descrição de vários tipos de cancro (Silva, 

2006). O tratamento de doenças através do recurso a substâncias remonta ao tempo das 

civilizações egípcias e gregas (Costa et al., 2005). A evolução do conhecimento de 

substâncias químicas e sua aplicação no campo da saúde foi ocorrendo ao longo dos 

tempos. Em 1919 detectaram-se efeitos de depressão medular severa em marinheiros 

expostos a gás mostarda, o que levou a desenvolver estudos com o propósito de usar o 

produto em guerras químicas. Estes estudos acabaram por se revelar muito úteis, uma 
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vez que abriram portas para uma nova era no tratamento do cancro, nomeadamente o 

desenvolvimento da quimioterapia (Costa et al., 2005). 

 

O desenvolvimento na área do tratamento do cancro com quimioterapia tem sido grande. 

Este tipo de tratamento, que anteriormente era considerado como o último recurso, é 

agora responsável por um aumento de sobrevida e controlo de sintomas do doente com 

cancro. Actualmente duas em cada três pessoas com diagnóstico de cancro são 

candidatas a tratamento que inclui quimioterapia (Costa et al., 2005). 

 

Considera-se quimioterapia, a administração de fármacos para tratamento do cancro 

(Costa et al., 2005; Langhorne, 2000; Pinto, 2007). Há diferentes grupos de drogas que 

podem ser classificadas de acordo com o tipo de acção que lhes está associada. Há as 

drogas citotóxicas, que matam as células neoplásicas e as drogas citostáticas, que 

impedem a proliferação dessas células, ficando assim sujeitas à acção do sistema 

imunitário do organismo (Simões, 2006a). 

 

A base de actuação da quimioterapia é o ciclo celular. Os fármacos estão distribuídos por 

grupos conforme a fase do ciclo celular em que têm acção, ou seja, o efeito citotóxico 

acontece num determinado ponto do ciclo celular e torna-se evidente quando a célula 

tenta dividir-se ou reparar-se (Costa et al., 2005). A escolha dos fármacos, assim como 

do esquema de administração, depende da análise das características das células/tumor 

alvo como sejam o tipo de célula neoplásica, a dimensão do tumor, a localização do 

mesmo assim como a sua receptividade à quimioterapia (Langhorne, 2000; Murad, 1996). 

 

O tratamento deverá ser tão sensível e específico quanto possível. Isto porque para que 

ocorra doença oncológica, o novo tecido terá que ser muito próximo do normal, em 

termos genéticos, para que o sistema imunológico não o identifique como diferente, para 

assim ganhar alguma vantagem e ser permitido o seu crescimento (Simões, 2006b). 

Tendo consciência desta particularidade, torna-se evidente a necessidade de o 

tratamento sistémico ser o mais direccionado possível às especificidades das células 

alvo. A evolução dos tratamentos tem ocorrido nesse sentido, com a conjugação da 

quimioterapia com a terapêutica biológica. A administração é frequentemente efectuada 

em vários ciclos (sessões), e cada ciclo pode ser constituído por um ou mais dias de 

tratamento. Os esquemas de administração assim constituídos têm como finalidade 

aumentar a probabilidade de ter presente o fármaco certo no momento acertado da 

divisão celular (Langhorne, 2000). 
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Para além da conjugação de vários fármacos (poliquimioterapia) há também a 

possibilidade de conjugar a quimioterapia com outras estratégias de tratamento, 

nomeadamente a cirurgia, a radioterapia e a terapia biológica (nomeadamente a 

imunoterapia e os anticorpos monoclonais). Quando conjugada com cirurgia ou 

radioterapia, e dependendo do momento da evolução da doença/tratamento em que está 

presente, podemos estar perante quimioterapia neo-adjuvante, adjuvante ou paliativa 

(Langhorne, 2000). Esta classificação restringe-se a tumores sólidos, no caso de doença 

oncológica de foro hematológico poderemos falar de quimioterapia de indução, 

consolidação e de segunda linha. 

 

A quimioterapia neo-adjuvante é usada no sentido de reduzir o tamanho do tumor 

previamente à sua excisão cirúrgica. Já a quimioterapia adjuvante é útil na eliminação de 

resíduos tumorais que persistam após a cirurgia, prevenindo disseminação e/ou 

erradicando micrometástases existentes, podendo ser usada conjuntamente com a 

radioterapia (Santos, 2006). O recurso a quimioterapia paliativa ocorre em situações de 

tumor avançado com presença de metástases, sendo o seu objectivo aliviar sintomas 

associados à doença na tentativa de alcançar uma melhor qualidade de vida. 

 

São várias as vias de administração possíveis para a quimioterapia, entre as mais 

comuns temos a oral e a endovenosa, podendo contudo ser consideradas as vias 

subcutânea, intramuscular, intratecal e intracavitária. Daremos maior atenção à 

quimioterapia administrada via endovenosa, uma vez que o nosso estudo se desenvolve 

neste âmbito. 

 

Tendo presente que a quimioterapia afecta todas as células em divisão rápida, e não 

apenas as neoplásicas, os efeitos adversos inerentes fazem-se sentir no processo de 

tratamento (Costa et al., 2005). Uma das questões de grande relevância quando 

abordamos o combate ao cancro relaciona-se precisamente com os efeitos adversos dos 

tratamentos médicos. Estes são, muitas vezes, percepcionados pelo doente como piores 

do que a própria doença (Matos & Pereira, 2005a). No sentido de maximizar a qualidade 

de vida do doente neste percurso, revela-se imprescindível controlar o impacto dos 

tratamentos, seja pela diminuição da incidência de efeitos secundários associados ou por 

uma boa gestão dos sintomas que surgirem. 

 

Independentemente da natureza do tratamento, físico (radioterapia) ou químico 

(quimioterapia), a probabilidade de desencadeamento de sintomas adversos como 

náuseas, vómitos, anorexia e fadiga é exponenciada (Justo, 2002). Sinais exteriores bem 
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visíveis, como a alopécia e o emagrecimento, associam-se com outros que passam 

despercebidos ao olhar (Justo, 2002) e que podem ir desde as alterações 

hematopoiéticas (de que são exemplo a anemia, leucopenia e trombocitopenia), 

infecciosas (das quais o exemplo mais frequente é a mucosite) e metabólicas (como 

hiperglicemia, por exemplo) entre outras (Langhorne, 2000). Temos ainda a considerar o 

impacto a nível físico e social decorrente dessas alterações, ou seja, considera-se, para 

além dos efeitos fisiológicos sentidos, as suas consequências de âmbito psicossocial. 

Quando analisados os efeitos da quimioterapia na perspectiva do doente, o que assume 

maior importância são os sinais e sintomas, afinal são eles a faceta visível das alterações 

induzidas pelo tratamento. 

 

São vários os sintomas que podem surgir associados a um tratamento de quimioterapia. 

Eles variam tanto em natureza como em intensidade e relacionam-se directamente com o 

tipo de cancro, a duração e agressividade do tratamento (Pinto, 2007). Entre os mais 

referidos pelos doentes está a fadiga, as náuseas e vómitos e a anorexia (Carelle et al., 

2002; Chernecky, 1991; Chou, Dodd, Abrams, & Padilla, 2007; Hofman et al., 2004; 

Musci & Dodd, 1990; Nail, Jones, Greene, Schipper, & Jensen, 1991; Williams & Schreier, 

2004). Ainda que com menor frequência, sintomas como alopécia, mucosite, ou 

obstipação são também mencionados (Hofman et al., 2004). De forma geral não aparece 

um sintoma isolado, como demonstra um estudo desenvolvido por Musci e Dodd (1990), 

em cada ciclo de quimioterapia, a média de sintomas presentes era entre 2,76 e 3,14. 

 

Mas não só o número e intensidade dos sintomas que ocorrem determinam a experiência 

de efectuar quimioterapia, também as expectativas que o doente tem relativamente ao 

tratamento podem condicionar a vivência do mesmo. Para muitos, ela é vista como algo 

difícil de suportar (Siqueira, Barbosa, & Boemer, 2007), como fonte de stress, mas 

também como um tratamento necessário (Salvadori, Lamas, & Zanon, 2008). 

 

Quando a pessoa é alvo de um sintoma perturbador, não controlado, facilmente centra 

toda a sua atenção nesse evento, impedindo assim que desfrute de uma boa qualidade 

de vida (Larson et al., 1999). Face a este cenário o próprio doente acaba por se 

interrogar acerca da utilidade de tantos sacrifícios, o que pode condicionar a sua adesão 

ao próprio tratamento e às acções de autocuidado que lhe possam ser transmitidas 

durante esta fase do curso da sua doença (Justo, 2002), o que, potencialmente, viria 

minimizar os efeitos adversos de que é alvo. Para além disso, um controlo deficiente 

destes efeitos pode-se traduzir em necessidades de ajustar doses de quimioterapia e 
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intervalos entre ciclos, o que altera o plano reconhecido como eficaz no combate à 

doença (Nerenz, Leventhal, & Love, 1982). 

 

Os tratamentos podem ser efectuados em regime de internamento ou ambulatório, 

dependendo da duração de cada ciclo e dos efeitos secundários imediatos previstos 

(necessidade de vigilância). Qualquer um dos regimes de tratamento tem vantagens e 

desvantagens. Neste estudo, a nossa atenção será direccionada para o cenário do 

ambulatório. 

 

Seja fruto de factores económicos ou políticos, seja pela evolução natural dos 

cuidados/tratamentos e sua filosofia, a tendência actual é para que, cada vez mais, o 

doente vivencie os efeitos secundários da quimioterapia no domicílio, para que passe no 

hospital apenas o tempo necessário para efectuar o tratamento e tratar fases agudas da 

doença e complicações (Costa & Lima, 2002; Dodd, Dibble, & Thomas, 1992; Pereira & 

Lopes, 2005). Está subjacente a crença de que isto traz benefícios para o doente e 

instituição de saúde, ou seja, para além de ser uma opção mais humana e sensível, pois 

torna possível a manutenção de padrões sociais e familiares mais próximos da 

normalidade, de promover a independência e participação nos cuidados, reduz o risco de 

infecção nosocomial (Cornelius, 2000). Se por um lado esta pode ser uma alternativa 

viável para que mais pessoas acedam aos tratamentos de que necessitam 

atempadamente, não está isenta de riscos. Tendo em consideração que nos referimos 

aos cuidados e vigilância anteriormente efectuados por enfermeiros no internamento, 

constatamos que pode também trazer riscos acrescidos se o doente não for devidamente 

preparado para gerir as situações com que poderá, eventualmente, deparar-se. 

 

Na perspectiva do próprio doente, este regime de tratamento tem aspectos negativos e 

positivos a serem considerados. Nos negativos inclui-se a comparação do cenário de 

administração da quimioterapia em hospital de dia a um sistema fabril (sua linha de 

produção), com consequente despersonalização dos cuidados de saúde prestados 

(Mcilfatrick, Sullivan, McKenna, & Parahoo, 2007). Já nos aspectos positivos, é salientada 

a possibilidade de manutenção de padrões próximos do habitual, para cada pessoa, ou 

seja, mantém-se uma normalidade aparente (Mcilfatrick, Sullivan, & McKenna, 2003; 

Mcilfatrick et al., 2007). 

 

Sabendo como os enfermeiros se debatem constantemente com a falta de tempo no 

atendimento ambulatório, e tendo presente a importância que constitui uma gestão 

adequada dos efeitos adversos da quimioterapia, parece-nos pertinente conhecer melhor 
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o que sente e faz o doente, neste cenário, para melhor o apoiar nesta etapa da sua vida e 

tratamento. Os enfermeiros que prestam cuidados em hospital de dia de quimioterapia 

caracterizam-se pela avaliação e intervenção rápida (Glennon, 2005), de forma a dar 

resposta, num curto espaço de tempo, às necessidades reais/potenciais do doente e 

exigências institucionais. Importa, por isso, optimizar a forma de o fazerem. 
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2. Lidar com a experiência de efectuar quimioterapia 

 

 

Efectuar quimioterapia é algo que se inclui na experiência da doença oncológica, como 

tal as reacções e formas de adaptação a um e a outro acontecimento confundem-se. Este 

processo de ficar doente e submeter-se ao tratamento do cancro é algo que se reflecte 

significativamente na vida de cada um (Gutiérrez et al., 2007). O doente oncológico 

raramente descreve a sua vida como um continuum, surgindo quase que invariavelmente 

a noção de ruptura entre o que ele próprio e o mundo à sua volta eram antes do 

diagnóstico (Janoff-Bulman, 1992 cit. por Brennan, 2001; Taylor, 1983 cit. por Brennan, 

2001). A necessidade de efectuar tratamentos de quimioterapia é, frequentemente, 

encarada pelo doente e familiares simultaneamente como assustadora, como fonte de 

esperança e como possibilidade de cura (Garcia, Wax, & Chwartzmann, 1996). A doença 

oncológica, assim como os tratamentos inerentes e seus efeitos, constituem usualmente 

agentes de stress (Figueiredo, Araújo, & Figueiredo, 2006; Santos, Ribeiro, & Lopes, 

2006). 

 

Como focamos anteriormente, uma faceta visível da doença oncológica e seu tratamento 

são os sinais e sintomas, que frequentemente são sobreponíveis. O sintoma constitui 

uma experiência dinâmica cuja percepção e avaliação são determinantes na escolha da 

resposta ao mesmo (Larson et al., 1999), a ocorrência de um ou vários sintomas pode ser 

considerada uma situação de stress ou desequilíbrio (Woodgate & Degner, 2004), ou 

seja, uma crise. Assim, de um ponto de vista mais dinâmico, podemos considerar que a 

saúde (experiência na qual se insere a doença) não é uma condição mas sim uma 

adaptação (Mendes, 2008). 

 

Atrevemo-nos a afirmar que ser diagnosticado com uma doença oncológica e efectuar 

quimioterapia é algo que ninguém planeia, tratando-se de um acontecimento inesperado, 

quase que acidental, no percurso natural das nossas vidas. As alterações na 

saúde/doença do indivíduo são processos de transição que tendem a tornar a pessoa 

mais vulnerável aos riscos que poderão vir a afectar o seu bem-estar; os enfermeiros são 

frequentemente cuidadores primários da pessoa nestas situações particulares (Meleis, 

Sawyer, Im, Messias, & Schumacker, 2000). O enfermeiro não actua sobre a própria 

transição, ele dirige a sua atenção para a interacção pessoa-ambiente, 

independentemente da fase em que se encontra essa interacção (durante a transição, 

antecipando a transição ou no término do processo de transição) (Meleis, 2007). 
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Murphy (1990, cit. por Zagonel, 1999) apresenta duas perspectivas teóricas nas quais se 

baseia o conceito de transição. Surgem, por um lado, as transições, ou eventos 

marcantes da vida da pessoa, que são fruto do desenvolvimento natural do ciclo de vida 

e por outro lado temos eventos, também marcantes, mas que originam desequilíbrio entre 

dois períodos de tempo estáveis. A percepção e interpretação que a pessoa faz de cada 

evento será preponderante na forma como irá reagir e viver essa transição. Podemos 

considerar transições de desenvolvimento, situacionais, de saúde-doença e 

organizacionais (Meleis & Transgenstein, 1994; Meleis et al., 2000; Meleis, 2007). Nas 

transições de desenvolvimento estão incluídas fases que são conhecidas como sendo de 

crise mas que fazem parte transitória do ciclo natural da vida, sendo exemplo a 

adolescência e o envelhecimento (Meleis et al., 2000). Quando falamos de transições 

situacionais referimo-nos a eventos inesperados, ou não, que façam parte da vida 

humana e que são exemplo o nascimento, a morte e a mudança de papéis (passar do 

papel não-parental para o parental, por exemplo) entre outras (Meleis, 2007). As 

transições de saúde-doença ocorrem face à mudança da condição de saudável para 

doente, ou vice-versa, ocorrendo essa alteração de forma abrupta mas podendo 

prolongar-se no tempo (Meleis, 2007). Restam-nos as transições organizacionais que se 

relacionam mais com o posicionamento do próprio enfermeiro e das suas funções do que 

com a pessoa/ambiente alvo dos cuidados de enfermagem. Incluem-se nestas as novas 

políticas de prática de enfermagem, os novos currículos profissionais e as mudanças de 

liderança (Meleis & Transgenstein, 1994). 

 

Numa análise superficial, poderíamos dizer que o tipo de transição que o doente 

oncológico a efectuar quimioterapia está a viver, se trata de uma transição de saúde-

doença, uma vez que é claro que tem alteração do seu estado de saúde, afinal foi-lhe 

diagnosticado um cancro. Mas se considerarmos o impacto que esta doença específica 

tem na pessoa e na sua vida, concluímos que outros tipos de transições poderão estar 

presentes. Falamos da sensação de perda, seja ela da sensação ilusória de controlo da 

vida ou derivada da alteração de papéis (sociais e familiares) (Anjos & Zago, 2006). 

 

Noção que importa reter é que todas as transições são um processo temporal, 

estendendo-se desde os primeiros sinais de antecipação, percepção ou demonstração de 

mudança (crise) até um ponto de término identificável; este período é caracterizado por 

instabilidade e confusão, culminando na estabilidade ou no desencadear de uma nova 

transição (Meleis et al., 2000). Assim, segundo Meleis e Transgenstein (1994), o 

enfermeiro intervém no âmbito do processo de transição e das experiências de pessoas 
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em transição, usando a comunicação como principal instrumento e tendo a saúde e o 

bem-estar percebido como meta. 

 

As expressões transição e passagem são usadas como referindo-se ao mesmo 

fenómeno por diferentes autores. Tendo em conta que a vida de cada pessoa é 

constituída por inúmeras passagens, sejam elas de ordem natural (da evolução no ciclo 

da vida) ou de ordem acidental (como sejam as doenças), o enfermeiro pode intervir no 

sentido de promover o desenvolvimento de estratégias facilitadoras dessas transições. É 

o tentar que o doente se sinta “não só mais confortado e mais capaz de enfrentar os 

problemas de saúde presentes, mas também melhor equipado para proteger e promover 

a sua própria saúde para o futuro.” (Christensen 1993 cit. por Martins, 2004, p.9). 

 

É neste processo de transição, ou seja, de adaptação a uma nova realidade e/ou 

acontecimento que as estratégias de coping assumem particular relevância. O modelo 

transaccional de stress de Lazarus e Folkman (Ogden, 2007) apresenta o coping como 

uma interacção entre a pessoa e o ambiente no sentido de administrar a situação de 

stress, que no âmbito deste estudo será o(s) efeito(s) secundário(s) da quimioterapia a 

ser(em) vivenciado(s). Após a interpretação, feita pelo próprio doente, dos 

acontecimentos em curso, ele empreende esforços no sentido de se adaptar a essa 

situação. Independentemente da forma, ou sentido em que é direccionado o esforço (seja 

ele centrado no problema ou na emoção) o objectivo final é a adaptação; ou seja, à luz do 

defendido por Meleis e colaboradores (2000), o chegar ao ponto de estabilidade numa 

transição. 

 

O processo de adaptação é visto de diferentes formas por diferentes correntes científicas. 

Pode ser considerado como uma jornada intrapsíquica e interpessoal que resulta numa 

alteração do que a pessoa tem como certo ou, por outro lado, pode resultar de 

estratégias comportamentais, a que o indivíduo recorre para negociar as exigências que 

o evento de vida lhe coloca, e para minimizar as emoções negativas por ele geradas 

(Brennan, 2001). Toda a jornada do cancro, com as inerentes fases de diagnóstico, 

tratamento e seguimento, envolve sucessivos e longos processos de adaptação a 

múltiplas ameaças e novas experiências. A forma como cada pessoa faz esta transição 

depende de como percepciona e responde aos eventos que se associam à sua 

experiência de cancro, ou seja, está directamente relacionada com o seu estilo de coping 

(Brennan, 2001). 
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A gestão adequada dos sintomas físicos e psicossociais decorrentes do cancro e seu 

tratamento é uma tarefa essencial para atingir a qualidade de vida (Richardson et al., 

1988 cit. por Brown, 2001; Whitrod, 1996 cit. por Santos & Ribeiro, 2001). É sabido que 

sintomas não geridos adequadamente contribuem para um aumento da morbilidade, 

chegando mesmo a risco de morte quando em condições extremas (Larson et al., 1999). 

Médicos e doentes confiam no enfermeiro para o controlo dos sintomas adversos da 

quimioterapia, revelando-se assim preponderante a actuação do enfermeiro neste âmbito 

(Anjos & Zago, 2006; Larson et al., 1999). Assim, no cenário de ambulatório, cabe ao 

enfermeiro reconhecer a pessoa e o contexto alvo dos seus cuidados para melhor intervir 

(Anjos & Zago, 2006), de forma a antecipar possíveis necessidades para que o doente 

consiga lidar, eficazmente, com os efeitos da quimioterapia no domicílio. 

 

Efectuar quimioterapia pode, ao contrário do que seríamos levados a pensar, não ser 

uma situação pontual. Há casos em que os ciclos se repetem, um atrás do outro, sem um 

término à vista. Falamos da quimioterapia paliativa, por exemplo, que acaba por ser um 

tratamento de manutenção. Nestes casos, o doente acaba por ajustar à sua nova 

situação toda uma forma de estar e viver. É uma das facetas que insere a doença 

oncológica no enquadramento das doenças crónicas. Há hábitos que se modificam, 

conhece-se a doença, o tratamento e seus efeitos, estão novas responsabilidades em 

causa, faz-se o luto das perdas (sejam elas físicas, sociais ou financeiras) (Lima, Rocha, 

& Scochi, 1999), o sentido da vida é redefinido (Gutiérrez et al., 2007). 

 

 

2.1. Processos adaptativos à doença e tratamento 

 

Segundo Duarte (1998) “(...) o homem aprende e incorpora conhecimentos, habilidades e 

experiências sobre a saúde, a doença, a forma de se autocuidar através de mensagens 

emitidas por diferentes fontes: tradições, experiências pessoais ou estranhas, dos 

profissionais de saúde, dos meios de comunicação” (p.11). Todas as mensagens que 

incorporou vão determinar a forma como avalia, vive e reage às variadas situações que 

lhe vão acontecendo na vida, ou seja vão determinar a forma como lida com cada 

situação de crise, como faz o coping, como faz os seus processos de transição. 

 

Como já referimos anteriormente, a doença oncológica e seus tratamentos são geradores 

de stress. E stress e coping são dois conceitos indissociáveis, uma vez que o segundo 

surge da investigação do primeiro. Há autores que defendem que o coping é um dos 

elementos integrantes do processo de stress (Ribeiro, 2007). Estudar os conceitos stress 
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e coping e sua influência mútua é analisar a “interacção recíproca entre o homem e o 

meio ambiente, num processo transaccional entre o estímulo (situação desencadeadora) 

e a resposta que provoca num determinado indivíduo” (Santos, 2006, p.62). 

 

O uso do termo stress tem vindo a ser aplicado de forma corrente na linguagem comum, 

o que fez com se perdesse um pouco o seu rigor (Santos, 2006). Este conceito pode ser 

tido em consideração sob o ponto de vista biológico e sob uma perspectiva psicológica. 

Se considerarmos a vertente biológica do termo stress, teremos que o interpretar como 

uma resposta a momentos de tensão e desequilíbrio, tratando-se de um fenómeno 

fisiológico com o objectivo de atingir um novo ponto de equilíbrio (a homeostasia) (Seyle, 

1987 cit. por Santos, 2006; Machado & Lima, 1998 cit. por Santos, 2006). Já segundo 

uma perspectiva psicológica, a reacção a esse momento de stress (de crise) é baseada 

numa interpretação individual quer do acontecimento, no contexto em que ocorre, quer 

dos recursos pessoais para lidar com esse acontecimento (Santos, 2006). 

 

Na verdade, têm sido vários os autores a interessar-se e a estudar as questões inerentes 

ao stress e ao coping. Para Lazarus e Folkman (1986, cit. por Santos, Ribeiro, & Lopes, 

2006) o individuo é um agente activo em todo o processo de coping, tanto na avaliação 

da situação de stress, a nível cognitivo e emocional, como na análise dos recursos 

pessoais para lidar com essa situação ameaçadora. Isto torna-se claro no modelo teórico 

do processo de avaliação e coping apresentado por Folkman e Greer (2000) (Figura 1). 

 

      Avaliação       Coping    Resultado    Resultado 
             evento      emoção 
 

Características 
individuais    Dano      Coping     Resolução     Emoções 

       focalizado      favorável     positivas 
   Ameaça  no problema 
 
         Coping     Resolução       Stress 
Evento       focalizado   desfavorável 
    Mudança  na emoção 
 
                 Não         Coping              Emoções 
           resolução     baseado no          positivas 
             significado 
 
 
 
           Processo de coping sustentado 
 
Figura 1. Modelo teórico de avaliação e coping (Adaptado de Folkman & Greer, 2000) 
 

O modelo apresentado, assenta em dois processos chave: a avaliação e o coping. O 

processo de avaliação está intimamente ligado com as características da pessoa, com a 
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avaliação individual e atribuição de significados ao evento e com a percepção do grau de 

adequação dos recursos pessoais de coping. A avaliação efectuada condiciona a 

adopção de estratégias específicas para a situação em causa e o coping surge como 

mediador entre essa avaliação e o resultado do evento (Folkman & Greer, 2000). O 

processo de coping, segundo o modelo transaccional de stress, compreende três tipos de 

avaliação: avaliação primária, que constitui o julgamento que a pessoa faz acerca do que 

a situação em causa lhe reserva; avaliação secundária, desencadeada pela percepção 

de ameaça da situação, identificando as estratégias que o indivíduo tem disponíveis para 

lidar com a ameaça; e por fim a reavaliação, que não é mais que o processo contínuo de 

avaliação que pode mudar ou redimensionar as avaliações primária e secundária 

anteriormente efectuadas (Lyon, 2000). 

 

Quando falamos de coping, expressões como adaptação, esforços, 

percepção/avaliação/interpretação, recursos pessoais e resposta estão presentes 

(Holahan & Moos, 1987 cit. por Ribeiro, 2007; International Council of Nurses, 2005; 

Lazarus, 2000; Lazarus & Folkman, 1987; White, 1985 cit. por Serra, 2007). Segundo 

Lazarus e Folkman (1984, cit. por Ribeiro, 2007) coping não é mais do que um conjunto 

de esforços comportamentais e cognitivos, em constante mudança, cujo objectivo é gerir 

exigências internas específicas ou exigências externas, consideradas como estando para 

além dos recursos pessoais disponíveis. Então, o coping não é mais do que tentativas 

sucessivas de manter o controlo pessoal sobre a própria vida (Bean, Cooper, Alpert, & 

Kipnis, 1980). Lazarus e Folkman (1987) afirmam que formalmente podem-se considerar 

duas funções do coping, são elas: modificar a relação pessoa-ambiente, controlando ou 

alterando o problema (coping focado no problema) e adequar a resposta emocional ao 

problema (coping focado na emoção). Tanto uma como outra têm como objectivo a 

redução do efeito provocado pela situação ameaçadora de forma à manutenção do bem-

estar, do equilíbrio. 

 

No que respeita a este modelo de coping há limitações que emergem, nomeadamente o 

facto de ele dar pouca atenção a factores como o suporte social, ou outros contributos no 

âmbito do coping (Lazarus, 1993; Maes et al., 1996 cit. por Santos, 2006). Será 

importante considerar este tipo de factores uma vez que o suporte social e a crença na 

recuperação e no retorno à vida normal o mais rapidamente possível, foram importantes 

estratégias de coping referidas por adolescentes e jovens adultos com cancro (Kyngäs, et 

al., 2001). 
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A doença oncológica é encarada como um tipo de crise geradora de altos níveis de stress 

(Figueiredo, Araújo, & Figueiredo, 2006; Gameiro, 2004), que exige a mobilização de 

recursos e a implementação de estratégias coping diferentes das do reportório habitual 

de cada pessoa (Richardson, 1992). Mas a intensidade de stress gerada no indivíduo 

pelo diagnóstico e tratamento do cancro vai depender da avaliação/interpretação que ele 

faz do acontecimento. 

 

Tendo em conta o exposto e considerando que os efeitos secundários dos tratamentos 

requerem o recurso a estratégias de coping adequadas (Kyngäs, et al., 2001), então o 

doente deverá ser capaz de iniciar e levar a cabo esse processo de coping. Segundo 

Ribeiro (1995, cit. por Gameiro, 2004) existem cinco tarefas importantes para tornar 

possível ao doente o desenvolvimento das capacidades necessárias para enfrentar a 

situação de stress, são elas: a definição e compreensão do significado da situação; o 

confronto com a realidade e resposta às suas exigências; a garantia das relações sociais 

(com familiares e amigos, entre outros) pois poderão ser uma potencial ajuda na 

resolução da crise; manutenção de balanço emocional razoável através da exploração 

das preocupações inerentes à situação; e por último, preservação de uma auto-imagem 

satisfatória, mantendo-se competente e no domínio da situação. 

 

Apesar de determinadas estratégias de coping se associarem a características de 

personalidade específicas, vários são os autores que defendem que, no caso do cancro 

(como situação invulgar que é, e com ameaça à vida) essa associação pode-se alterar 

(Santos, 2006). As estratégias adoptadas para lidar com a doença e tratamentos, variam 

não só em função da situação, como também variam ao longo do percurso da doença 

(Santos, 2006), o que vem reafirmar o carácter dinâmico do coping. Tendo em 

consideração esta característica, considera-se que o doente oncológico recorre 

geralmente a diferentes estratégias de coping, sejam elas focadas no problema ou na 

emoção, mas com o objectivo de se ajustar à doença (Santos, 2006). Podemos assim 

dizer que tanto o coping focado na emoção como o coping focado no problema se 

influenciam mutuamente em todas as situações de stress. 

 

Importa ainda clarificar a diferença entre processo e consequência do coping. Segundo 

Lazarus e Folkman (1984) o processo diz respeito à implementação da estratégia e a 

consequência refere-se ao resultado da adopção dessa mesma estratégia. Uma 

estratégia pode ter, por exemplo, função de distracção, mas a sua adopção não resulta, 

obrigatoriamente, na eliminação do factor de stress. 
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Abordamos anteriormente o carácter dinâmico do processo de coping, ou seja, para além 

de ser mutável ao longo do tempo, resulta das reavaliações sucessivas que a pessoa vai 

efectuando. O número de estratégias de coping usadas por cada pessoa face a um 

evento ameaçador não reúne consenso. Segundo Lazarus (1992, cit. por Pais-Ribeiro & 

Santos, 2001), perante uma situação ameaçadora, a maioria das pessoas recorre a oito 

estratégias de coping em simultâneo. Chernecky (1991) chega a conclusões diferentes, 

num estudo que realizou, que visava analisar relações entre humor, coping, stress 

percepcionado e efeitos secundários da quimioterapia, emergiram quatro estratégias de 

coping: a procura de suporte social, a resolução planeada de problemas, o autocontrolo e 

a reavaliação positiva. 

 

É sabido que nem todas as estratégias de coping são eficazes em todas as situações, 

este insucesso repetido ou a ausência de coping pode ser um factor de agravamento do 

stress. Esta ideia é corroborada pelo estudo de Nerenz, Leventhal e Love (1982) no qual 

os doentes que relataram tentativas mal sucedidas de coping, ou que não tentaram 

efectuar coping, revelaram maiores índices de stress do que aqueles que tiveram um 

coping bem sucedido. Ou seja, a intenção não é unicamente que o doente solucione ou 

elimine o problema, mas sim que faça a sua adaptação às novas circunstâncias, com ou 

sem resolução do problema. No caso da doença oncológica e dos tratamentos de 

quimioterapia e seus efeitos, com as suas características de fase aguda e crónica, revela-

se de extrema importância a ajuda ao doente na gestão dos efeitos secundários do 

tratamento e patologia, assim como na adaptação às alterações a nível da sua imagem 

corporal, função ou actividade social, uma vez que a qualidade de vida será meta a 

alcançar (Selby, 1992 cit. por Santos & Ribeiro, 2001). 
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3. O doente oncológico a efectuar quimioterapia em regime 

ambulatório – parceiro no cuidar 

 

 

O cuidar não é algo exclusivo da Enfermagem, mas é cerne da actuação do enfermeiro. 

Cuidar pressupõe “…relação interpessoal de um enfermeiro e uma pessoa ou (…) grupo 

de pessoas (família, comunidades).” (Conselho de Enfermagem, 2001, p.8). 

Individualmente, cada pessoa cuida de si própria se tiver autonomia para tal, ou recorre à 

ajuda de terceiros se necessita de auxílio, temporário ou definitivo, para a satisfação das 

suas necessidades básicas (Amendoeira, 2004). Em enfermagem, cuidar não se 

restringe a substituir a pessoa na satisfação das necessidades humanas básicas, faceta 

tão ou mais importante é a prevenção de doença, a formação de estilos de vida 

saudáveis e a promoção dos processos de readaptação (Conselho de Enfermagem, 

2001). 

 

Assim, faz sentido o recurso aos contributos da antropologia para melhor perceber 

estruturas socioculturais e laços de significação dos sujeitos dos nossos cuidados. Tendo 

em conta que se trata de um processo dinâmico, no decorrer dos cuidados, o 

conhecimento inicial será constantemente enriquecido através desses mesmos cuidados 

(Collière, 2003). Segundo Gameiro (2003) a compreensão das disposições, dos 

comportamentos, das experiências subjectivas e dos quadros de significações 

associados a cada pessoa são condição essencial para o enfermeiro estabelecer uma 

parceria de cuidados. 

 

Christensen (1993 cit. por Martins, 2004), propõe um modelo de parceria de cuidados em 

enfermagem baseado em três elementos chave: a situação de passagem por uma nova 

experiência (denominada simplesmente passagem), o trabalho mútuo (interacção 

enfermeiro-doente) e o contexto. Neste âmbito, o enfermeiro não impõe os seus 

conhecimentos ao doente, em vez disso usa-os no sentido de promover naquele a 

reflexão adequada à sua tomada de decisão, princípio também subjacente à prática do 

consentimento informado. Acredita-se que a pessoa é responsável pelo seu projecto de 

vida e saúde. Está inerente a esta postura a ideia de parceria de cuidados, em que 

doente e profissional de saúde são detentores de conhecimento que importa valorizar. O 

doente assume um papel mais activo em todas as fases do processo de cuidados 

(Gomes, 2002). 
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Quando os efeitos adversos da quimioterapia são vivenciados no domicílio revela-se de 

extrema importância a preparação do doente e seu cuidador para lidar com esses 

mesmos efeitos. Dodd (1983) afirma que doentes oncológicos a efectuar quimioterapia, 

necessitam de informação tanto acerca do próprio tratamento como sobre as acções de 

autocuidado que devem desenvolver. Neste estudo, a autora conclui que ao conhecer os 

efeitos secundários a que está exposto, o doente iniciará, mais provavelmente, acções 

para lidar com esses mesmos efeitos. A falta de autocuidado relativo ao controlo dos 

efeitos secundários da quimioterapia reflecte, por vezes, a falta de informação. Fornecer 

informação acerca dos efeitos secundários da quimioterapia e de como lidar com eles 

tem-se demonstrado vantajoso, assistindo-se a um início de acções de autocuidado mais 

precoce, com identificação de potenciais perigos por parte do doente e 

consequentemente uma maior probabilidade de produzir o alívio dos sintomas (Dodd, 

1983). 

 

Há contudo, outros autores que defendem que não só na falta de informação reside o 

baixo autocuidado a que se assiste. Num estudo desenvolvido por Mcilfatrick e colegas 

(2007) emerge a necessidade de aplicação de métodos mais eficazes para desenvolver a 

confiança e a motivação do doente para o seu potencial de autocuidado. Isto faz todo o 

sentido se nos reportarmos ao fatalismo associado tradicionalmente ao cancro. Os 

aspectos culturais e de significação anteriormente expostos e intimamente ligados ao 

diagnóstico de uma doença oncológica, fundamentam, muitas vezes, a demissão do 

doente do seu autocuidado. A acção de autocuidado mais usada por doentes a efectuar 

quimioterapia, no sentido de controlar os seus efeitos secundários, é a toma de 

medicação (Musci & Dodd, 1990), facto que vem reafirmar a resignação e entrega do 

doente aos profissionais de saúde. Nesta situação, o autocuidado restringia-se à decisão 

quanto ao momento de toma da medicação. Neste mesmo estudo as autoras concluem 

que quanto maior a intensidade dos efeitos secundários, maior o risco de diminuição do 

autocuidado. Chou e colegas (2007) referem que, perante cada sintoma vivenciado após 

a quimioterapia, eram adoptadas cerca de duas acções de autocuidado, sendo a sua 

eficácia baixa ou moderada. 

 

Esta trata-se de uma área para qual dirigimos a nossa atenção, uma vez que o cenário 

de tratamentos de quimioterapia tem vindo a mudar nos últimos anos. Tratamentos 

anteriormente efectuados em regime de internamento passam agora para o ambulatório. 

Com o desenvolvimento de citostáticos cada vez mais estáveis, e o aparecimento das 

bombas infusoras de elastano, há tratamentos que contemplam perfusões contínuas por 

cerca de 96h, sendo assim efectuados em hospital de dia. Neste cenário o doente tem, 
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não só que lidar com os efeitos secundários da quimioterapia mas também com o facto 

de efectuar o próprio tratamento no seu domicílio, deslocando-se ao hospital no final, 

para retirar o dispositivo. Desta forma, compreende-se que o autocuidado seja 

considerado uma componente vital no controle de efeitos secundários da quimioterapia 

(Richardson, 1992). 

 

Mas o doente oncológico não está isolado na experiência da quimioterapia, nem na 

vivência dos seus efeitos adversos no domicílio. Segundo defendem Musci e Dodd 

(1990), as pessoas com cancro fazem a gestão dos efeitos secundários da quimioterapia 

com ajuda dos seus familiares. Whitmer, Pruemer, Nahleh e Jazieh (2006) demonstram, 

com o seu estudo, que em 112 doentes de ambulatório, são vários os que participariam 

em consultas para orientação no controlo de sintomas, sendo que dos resultados há a 

salientar que os temas com mais adeptos seriam: alívio da dor (50%), fadiga (40%), 

náusea/vómito (30%) e ainda as insónias (30%). Esta seria a participação dos 

profissionais de saúde nessa gestão de sintomas, importando por isso conhecer quais os 

sintomas realmente problemáticos, na opinião do doente, para planear a nossa 

intervenção. Assim pareceu-nos pertinente focar não só os próprios efeitos secundários 

da quimioterapia, o seu impacto em cada pessoa, mas também as estratégias que 

adoptaram para lidar com eles e a participação de outros nessa gestão, ainda que do 

ponto de vista da obtenção de informação. 

 

Tendo em conta “…os princípios humanistas de respeito pelos valores, costumes (…) os 

enfermeiros têm presente que bons cuidados significam coisas diferentes para diferentes 

pessoas…” (Conselho de Enfermagem, 2001, p.10), importa por isso conhecer realmente 

a pessoa a quem se vão dirigir os nossos cuidados para que possamos ir ao encontro 

das suas necessidades/expectativas. Este estudo insere-se neste âmbito, uma vez que 

só partindo do conhecimento do contexto, dos saberes e modo de actuação face aos 

efeitos secundários da quimioterapia, enquanto no domicílio, poderemos intervir de forma 

ajustada a cada doente. Ou seja, a informação acerca dos efeitos secundários da 

quimioterapia mais frequentes e da eficácia das estratégias de coping face aos mesmos é 

essencial para orientar as intervenções de enfermagem face ao doente a efectuar 

quimioterapia em regime de ambulatório (Nail et al., 1991). 
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3.1. Monitorizar para ajustar o cuidado 

 

É sabido que cada pessoa é única, principalmente quando falamos de algo tão subjectivo 

como a percepção do cancro, seus tratamentos e efeitos secundários, sendo por isso 

discutível a generalização. Não desvalorizando a diversidade e as particularidades de 

cada um, revela-se necessária uma sistematização de abordagem para possibilitar um 

maior desenvolvimento teórico (Meleis, 1990 cit. por Lyon, 2000). O cuidado sensível não 

prescinde do recurso a instrumentos para avaliar, de forma reconhecida, o impacto da 

doença e tratamento no doente, assim como o seu potencial para enfrentar situações de 

stress (Gutiérrez et al., 2007). Este tipo de monitorizações revela-se importante pois 

tratam-se factores que influenciam tanto a reacção à doença e tratamento como a 

qualidade de vida e sobrevivência do doente (Kirkova et al., 2006). 

 

Relativamente à ocorrência dos efeitos secundários da quimioterapia, estão já 

amplamente descritos quais os efeitos secundários mais frequentes relativamente a cada 

fármaco, assim como também estão já preconizados os ensinos acerca das estratégias 

para os minimizar (Costa et al., 2005). Há já estudos que abordam a percepção do 

doente acerca da quimioterapia e das estratégias que emprega para lidar com a doença, 

seus sintomas e tratamentos (Beisecker, et al., 1997; Cowley, Heyman, Stanton, & Milner, 

2000; Dikken & Sitzia, 1998; Lindley et al., 1999). Mas muito há ainda a saber sobre quais 

as acções de autocuidado que o doente desenvolve no sentido do coping com os efeitos 

secundários do tratamento (Richardson, 1992). Noutros países há já tentativas de 

construção de escalas para monitorização sistemática da ocorrência e severidade dos 

efeitos secundários da quimioterapia (Brown, 2001; Kirkova et al., 2006). Há estudos que 

abordam também o nível de incómodo sentido pelo doente e como fez para lidar com os 

sintomas (Dodd, Dibble, & Thomas, 1992), contudo os instrumentos usados são já um 

pouco antigos e adaptados a uma realidade que não a nossa. Parece-nos pertinente 

explorar esta temática tendo como ponto de referência a nossa realidade e cultura. Só 

assim poderemos detectar pontos onde investir para a melhoria dos cuidados e 

consequentemente a melhoria da qualidade de vida daquele que experiencia este 

fenómeno. 

 

Lindley e seus colegas (1999) compararam a percepção dos efeitos secundários da 

quimioterapia entre doentes com e sem cancro. Concluíram que pessoas que não têm 

cancro e que não experienciam quimioterapia, percepcionam os efeitos secundários 

desta como mais perturbantes, com maior impacto a nível de qualidade de vida, do que 

os doentes que passaram por essa experiência. Isto levou-nos a reflectir que o interesse 
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não reside apenas em abordar a ocorrência do efeito secundário, revelando-se 

fundamental conhecer qual o grau de perturbação que ele traz para a vida de quem o 

vivencia. 

 

Brown (2001), juntamente com outros investigadores, desenvolveu um instrumento, para 

aplicação sistemática, a doentes a efectuar quimioterapia. A Chemotherapy Symptom 

Assessment Scale (C-SAS) pretende avaliar, de forma simples e rápida, a ocorrência de 

alguns dos efeitos secundários mais frequentes da quimioterapia, no período entre 

tratamentos. Face à ocorrência de um efeito secundário, o doente deveria dar informação 

acerca da sua intensidade e do grau de perturbação que lhe provocou. Era deixado 

espaço para que pudesse expor como lidou com ele e para descrever outras alterações 

não referidas. Através desta abordagem estruturada, acreditaram poder facilitar a 

comunicação, a este nível, entre profissionais e doentes. 

 

É conhecida a dificuldade que há na escolha do instrumento adequado para uma 

monitorização eficaz no âmbito dos efeitos secundários da quimioterapia. As dúvidas 

surgem no que respeita aos sintomas sobre os quais incidir, o momento e a forma de 

aplicação do instrumento (Kirkova et al., 2006). Instrumentos aplicados em investigação 

são frequentemente longos e de preenchimento moroso, o que dificulta o seu uso na 

prática diária (Brown, 2001). A C-SAS foi pensada e validada para ser útil na prática, para 

que doentes e profissionais de saúde do National Health System (NHS) britânico 

tivessem ao seu dispor um instrumento eficaz e útil na monitorização do doente a 

efectuar quimioterapia (Brown, 2001). É considerado também um bom instrumento para 

uso em investigação (Kirkova et al., 2006). 

 

A escala foi submetida a vários testes no seu processo de validação. O processo 

envolveu seis fases. Na primeira fase foi explorado um instrumento já existente na 

instituição, o Worthing Chemotherapy Questionnaire (WCQ), procedida a análise factorial 

exploratória através do recurso à extracção de componentes principais pelo método de 

rotação oblíqua, eliminando itens que reunissem menos de 30% das respostas (Brown, 

2001). 

 

A segunda fase constituiu-se de revisão de literatura, verificando se os itens agrupados 

surgiam assim descritos na literatura e buscando outros sintomas eventualmente 

importantes (Brown, 2001). O estudo piloto constituiu a terceira fase deste processo de 

validação. Nesta fase, e depois de aplicado o instrumento a 72 doentes, voltou-se a 

repetir os passos da primeira fase. Isto para além de calcular o tempo médio de 
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preenchimento e de recolher a opinião dos participantes acerca do instrumento (Brown, 

2001). Com base nos resultados da terceira fase passou-se à quarta e quinta fases que 

contemplaram o envolvimento de doentes e profissionais de saúde respectivamente. 

Assim efectuou-se focus group (no caso dos doentes) e submissão a um grupo de peritos 

(no caso dos profissionais de saúde) (Brown, 2001). 

 

A sexta fase, e última, constituiu a sistematização dos resultados progressivos das fases 

anteriores, com obtenção da versão final da C-SAS. Verificada a validade de critério 

através da administração simultânea de dois outros instrumentos: o Rotterdam Symptom 

Checklist (RSC) e o Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS), calculando-se a 

correlação de Spearman entre os itens de C-SAS, RSC e MSAS obtendo-se valores 

superiores a 0,60. Também a validade de constructo foi alvo de estudo. A fidelidade foi 

avaliada através do cálculo da consistência interna e do teste-reteste. Tendo-se 

demonstrado uma consistência interna (alpha de Cronbach) de 0,75 e boa estabilidade 

no tempo (teste-reteste com k>0,56, DP<0,23) (Brown, 2001). Desta forma a C-SAS 

demonstrou ser um instrumento válido, fiável para monitorização de rotina dos efeitos 

secundários da quimioterapia, apesar de necessitar de mais estudos que avaliem a sua 

utilidade clínica (Brown, 2001). 

 

Há estudos que descrevem que, quando o doente vivencia efeitos secundários dos quais 

sabia da possibilidade de ocorrência, a tendência é para não os mencionar quando acede 

aos profissionais de saúde (Brown, 2001). A monitorização sistemática possibilita uma 

visão mais aproximada do cenário real, neste campo. Grossman e colegas (1991 cit. por 

Brown, 2001) e Slevin e colegas. (1988 cit.por Brown, 2001) defendem, baseados em 

investigação, que os profissionais de saúde não têm uma percepção clara acerca da 

experiência de sintomas do doente. Sugerem ainda que importa ter em conta não só a 

toxicidade de cada citostático, mas essencialmente e como complemento o auto-relato da 

experiência do próprio doente. Neste sentido, o Self-Care Diary (SCD), desenvolvido por 

Lillian Nail e seus colegas (Dodd, 2004), vem dar resposta a esta necessidade, 

conhecendo melhor o impacto dos efeitos secundários no doente e como este lida com 

eles, assim como explorando estratégias de coping com alguns dos sintomas. 

 

O SCD contempla a incidência e intensidade de alguns (16) efeitos secundários, 

possíveis, da quimioterapia. Para além disso, aborda o uso e eficácia de medidas de 

autocuidado relativamente a cada efeito secundário. Limita a resposta a um determinado 

período de tempo. Quando aplicado em momentos diferentes no tempo, no mesmo 
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doente demonstrou uma fidelidade teste-reteste aceitável. O tratamento de dados no que 

respeita às acções de autocuidado foi efectuado item a item (Dodd, 2004). 

 

A monitorização dos efeitos secundários da quimioterapia num doente a efectuar 

tratamento em ambulatório é tão, ou mais importante do que a própria quimioterapia. Isto 

porque uma gestão inadequada de sintomas adversos que possam surgir poderá colocar 

em causa todo o tratamento, levando a ajustar intervalos entre ciclos, doses dos 

fármacos e até condicionar a adesão ao tratamento, pondo em causa a qualidade de vida 

do doente. Musci e Dodd (1990) defendem que as monitorizações de enfermagem são 

essenciais, pelo menos, nos dias 1-3 do ciclo de quimioterapia, uma vez que é nesta fase 

que poderão começar a surgir mais efeitos secundários. Verificar a intensidade dos 

sintomas que tenham surgido, assim como se estão a ser adequadamente controlados 

(seja pelo próprio doente ou pelo seu cuidador) é fundamental para antecipar potenciais 

complicações, prevenindo a hospitalização e, em casos extremos, a morte. 
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Parte II – Estudo Empírico 
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4. Objectivos e Questões de Investigação 

 

 

A grande finalidade deste estudo é contribuir, ainda que de forma humilde, para a 

melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem. Acreditamos que, ao 

analisar o que “(…) pensam e conhecem sobre a saúde e a doença, sobre os cuidados 

de saúde e de enfermagem, é possível conseguir uma melhor compreensão sobre estes 

fenómenos.” (Queiroz, 2004, p.10) e isso trará contributos para os cuidados que 

prestamos. Assim, é nossa intenção, chegar a um maior conhecimento sobre a forma 

como é vivida a experiência da quimioterapia no domicílio, na realidade portuguesa. 

 

 

4.1. Objectivos 

 

Tendo em conta a problemática em causa, e uma vez que é nossa intenção obter um 

maior conhecimento acerca da experiência da quimioterapia no domicílio, incluindo não 

só os efeitos secundários que mais frequentemente surgem, mas também a sua 

intensidade, o nível de incómodo que originam e a forma como o doente lida com eles, 

tentamos estabelecer metas realistas para o desenvolvimento do estudo. Assim, 

definimos os seguintes objectivos: 

• Construir uma escala sobre a gestão dos efeitos secundários da quimioterapia, no 

tratamento ambulatório; 

• Validar a escala de gestão dos efeitos secundários da quimioterapia; 

• Conhecer os principais efeitos secundários da quimioterapia, no tratamento 

ambulatório; 

• Conhecer quais as estratégias utilizadas para lidar com os efeitos secundários da 

quimioterapia, em tratamento ambulatório; 

• Identificar quais as principais fontes de informação utilizadas na gestão dos 

efeitos secundários da quimioterapia, no tratamento ambulatório. 

 

 

4.2. Questões de Investigação 

 

A finalidade das questões de investigação é orientar o decorrer do estudo no sentido de 

atingir os objectivos que nos propusemos atingir. Elas servem de guia para nos 

mantermos na linha de pesquisa traçada, e são utilizadas em estudos exploratório-
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descritivos (Fortin, 2003), como é este caso. “As questões de investigação são premissas 

sobre as quais se apoiam os resultados de investigação” (Talbot, 1995 cit. por Fortin, 

2003, p.101). 

 

As questões de investigação/hipóteses teóricas às quais pretendemos responder com 

este estudo são: 

• Quais os efeitos secundários da quimioterapia com maior incidência, em doentes 

a efectuar tratamento ambulatório? 

• Quais os efeitos secundários da quimioterapia, vivenciados no domicílio, mais 

relevantes para o doente? 

• Quais as estratégias, mais usadas, para lidar com os efeitos secundários da 

quimioterapia, no domicílio? 

• Das estratégias usadas, para lidar com os efeitos secundários da quimioterapia no 

domicílio, quais as que os doentes consideram mais eficazes? 

• Quais as fontes de informação, mais usadas pelo doente, para fundamentar a 

escolha das estratégias de gestão dos efeitos secundários da quimioterapia, no 

domicílio? 
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5. Material e Métodos 

 

A metodologia constitui-se como a definição minuciosa do caminho a seguir. Serve o 

propósito de descrever e analisar as estratégias a usar, de forma a atingir os objectivos a 

que nos propomos com o estudo, suas limitações e potencialidades (Pinto, 1990). O 

objectivo da metodologia não é compreender os produtos da investigação, mas sim o 

procedimento científico que levou até esses produtos (Pinto, 1990). 

 

 

5.1. Desenho do Estudo 

 

Dada a dificuldade em encontrar estudos, no âmbito da gestão dos efeitos secundários 

da quimioterapia no domicílio, na realidade portuguesa, e ao facto de existirem já 

instrumentos estrangeiros para exploração da temática, optamos por desenvolver um 

estudo de cariz metodológico, de natureza exploratório-descritiva. 

 

Pretendemos desta forma, para além de construir e validar uma escala sobre gestão dos 

efeitos secundários da quimioterapia no tratamento ambulatório, conhecer os efeitos 

secundários da quimioterapia que ocorrem com maior frequência, quais as estratégias 

que o doente usa para lidar com esses efeitos secundários e qual a sua eficácia; assim 

como identificar os efeitos secundários mais problemáticos, para o doente, as fontes de 

informação a que recorre e quais as que mais o influenciam. 

 

Determinante na definição do tipo de estudo foi a nossa questão de partida: Qual a 

experiência de gestão dos efeitos secundários da quimioterapia no domicílio? A 

questão de partida, segundo Fortin (2003), é o elemento que dita o método adequado. 

 

O cariz metodológico deste estudo prende-se com o facto de ser parte integrante do 

mesmo, a elaboração e avaliação do processo de construção de um instrumento de 

medida (Polit, Beck, & Hungler, 2004). 

 

No caso do nosso estudo, e uma vez que se trata de um fenómeno sobre o qual existe 

pouco conhecimento, na realidade portuguesa, pareceu-nos adequado o 

desenvolvimento de uma investigação de natureza exploratório-descritiva. De acordo com 

Fortin (2003), este tipo de estudo pode demonstrar-se importante para documentar “(...) 

características de uma população particular ou descrever a experiência de um grupo de 
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pessoas” (p.135), isto como um primeiro passo para uma intervenção mais direccionada 

que almeje a melhoria da qualidade de cuidados de enfermagem prestados. São vários 

os autores a recomendarem este tipo de abordagem para o cenário em que se insere o 

fenómeno que pretendemos estudar (Cervo & Bervian, 2002; Fortin, 2003; Polit, Beck, & 

Hungler, 2004). 

 

No ponto de conhecimentos que temos, actualmente, acerca da temática abordada neste 

estudo, a vertente descritiva do mesmo revela-se muito importante uma vez que “a 

finalidade principal do método descritivo é fornecer uma caracterização precisa das 

variáveis envolvidas num fenómeno ou acontecimento” (Pinto, 1990, p.46). Seja essa 

informação obtida sob a forma de palavras, números ou enunciados descritivos de 

relações entre variáveis (Fortin, 2003). 

 

Abordando cada elemento da amostra num único momento, constitui-se como um estudo 

transversal (Polit, Beck, & Hungler, 2004; Ribeiro, 1999). O estudo direcciona-se a 

doentes oncológicos a efectuar quimioterapia, em regime de ambulatório. Optamos por 

não limitar a investigação a determinados grupos de diagnóstico, analisando 

posteriormente o mesmo, caso faça sentido, como uma variável. 

 

 

5.2. População e Amostra 

 

Tendo presente que, segundo Fortin (2003), uma população constitui-se como “(...)uma 

colecção de elementos ou de sujeitos que partilham características comuns, definidas por 

um conjunto de critérios” (p.202). É o que Smith (1975 cit. por Ribeiro, 1999) define como 

universo de trabalho, ou seja, é a operacionalização concreta do universo geral. O 

universo geral permite a generalização dos resultados de investigação, o que, em 

ciências sociais e comportamentais não acontece. Definimos então, a nossa população 

como sendo constituída por doentes oncológicos, a efectuar quimioterapia endovenosa, 

em regime de ambulatório. Uma vez que é importante, para nós, dada a natureza do 

estudo, que os participantes “tenham experiência na cultura ou no fenómeno de 

interesse.” (Streubert & Carpenter, 2002, p.26). Na impossibilidade de abordar a 

totalidade da população, recorremos a uma amostra, ou seja, a um subconjunto da 

população seleccionado para obtenção de informações acerca das características da 

mesma (Fortin, 2003; Miaoulis & Michener, 1976 cit. por Ribeiro, 1999; Polit, Beck, & 

Hungler, 2004). 
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A amostragem tem a vantagem de reduzir custos, proporcionar a utilização de menos 

recursos humanos e tornar o processo de colheita de dados mais rápido (Smith, 1975 cit. 

por Ribeiro, 1999). A amostragem não é mais que um procedimento para selecção de um 

grupo de pessoas de uma população, de tal forma que a mesma fique representada na 

sua totalidade (Fortin, 2003). Contudo, o recurso a amostras de populações acarreta 

sempre algum risco, dependendo do tipo de amostragem utilizado o risco de não 

representatividade da população pode variar. Polit, Beck e Hungler (2004) referem que 

“(...) não existem métodos para garantir que a amostra seja representativa” (p.225). 

 

Este estudo decorreu no Hospital de Dia do Instituto Português de Oncologia do Porto, 

Francisco Gentil, E.P.E. Recorremos a uma amostragem por conveniência, sendo factor 

principal neste tipo de amostragem a fácil acessibilidade aos casos em estudo (Hill & Hill, 

2002). Porém, tentamos manter presente que este tipo de amostragem poderia conduzir-

nos a elementos atípicos da população, com o inerente risco de parcialidade e de 

resultados erróneos (Polit, Beck, & Hungler, 2004); mas dado o tempo disponível para 

desenvolvimento do estudo tratou-se de um risco necessário. Assim, a selecção dos 

participantes prendeu-se com o facto de estarem presentes no local de colheita de dados 

(hospital de dia), se encontrarem acessíveis e reunirem os critérios de inclusão no 

estudo. 

 

Uma das nossas preocupações, no que respeita à amostra, foi a dimensão da mesma. 

Tendo presente que uma parte significativa do nosso estudo era a validação de uma 

escala, importava considerar o número de variáveis a tratar. Assim, a melhor opção seria 

estabelecer uma proporção entre o número de participantes e o número de variáveis em 

análise (Moreira, 2004). As opiniões de diferentes autores variam entre as 5 e as 10 

pessoas por cada variável em estudo. Tinsley e Tinsley (1987, cit. por Moreira, 2004) 

recomendam precisamente esse intervalo (5 a 10 pessoas) por cada variável, mas 

estabelecem um limite de 300 como tamanho máximo da amostra, argumentando que 

acima disso se revela menos importante aumentar a dimensão da mesma, uma vez que 

os erros aleatórios de medição tendem a anular-se. 

 

Deste modo, e tendo como linhas orientadoras as atrás apresentadas, o nosso estudo 

envolveu 300 participantes, sendo eles doentes oncológicos que se encontravam a 

efectuar quimioterapia em regime de ambulatório. 
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5.2.1. Critérios de inclusão na amostra 

 

De forma a corresponder aos objectivos do estudo, os participantes deveriam: 

• Estar a efectuar quimioterapia endovenosa, em regime ambulatório e a iniciar, 

pelo menos, o 2º ciclo de tratamento; 

• Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

• Aceitar participar voluntariamente no estudo. 

 

 

5.2.2 Caracterização da amostra 

 

Para este estudo recorremos a uma amostra constituída por 300 doentes oncológicos, 

que respeitassem os critérios de inclusão na mesma. As suas idades estavam 

compreendidas entre os 25 e os 82 anos (M=56,81; DP=10,98), sendo a maioria do sexo 

feminino (65%) e casados ou em união de facto (80,33%). No que respeita ao número de 

anos que frequentou a escola, salientam-se dois extremos: os que têm até 4 anos de 

escolaridade (39,33%) e os que têm 11 anos ou mais (26,67%). 

 

Para caracterização da nossa amostra, no âmbito profissional, recorremos à 

Classificação Nacional das Profissões (CNP) preconizada pelo Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (IEFP) (Instituto do Emprego e Formação Profissional, 2001). 

Interessou-nos saber a área de actividade actual, ou anterior no caso de a reforma ser a 

realidade no momento. Assim, mais de metade da nossa amostra é constituída por 

trabalhadores não qualificados (24,03%), operários, artífices e trabalhadores similares 

(18,22%) e quadros superiores da administração pública, dirigentes e quadros superiores 

de empresas (15,50%). Na tabela 1 estão sintetizadas as características sócio-

demográficas da amostra. 

 

Tabela 1. Características sócio-demográficas dos participantes 

 n % 
Sexo (n = 300)   

Feminino 195 65,00 
Masculino 105 35,00 

Idade (n = 300)   
< 50 86 28,67 
51 – 58 70 23,33 
59 - 64 77 25,67 
> 65 67 22,33 
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Tabela 1. Características sócio-demográficas dos participantes 

(continuação) 

 n % 
Estado civil (n = 300)   

Solteiro(a) 10 3,33 
Casado(a) / União de facto 241 80,33 
Divorciado(a) 17 5,67 
Víuvo(a) 32 10,67 

Escolaridade (n = 300)   
< 4 anos 118 39,33 
5 – 6 anos 48 16,00 
7 – 10 anos 54 18,00 
> 11 anos 80 26,67 

Profissão (n = 258)   
Quadros superiores da administração pública, 
dirigentes e quadros superiores de empresas 40 15,50 

Especialistas das profissões intelectuais e científicas 17 6,59 
Técnicos e profissionais de nível intermédio 31 12,01 
Pessoal administrativo e similares 26 10,08 
Pessoal dos serviços e vendedores 17 6,59 
Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura 
e pescas 7 2,71 

Operários, artífices e trabalhadores similares 47 18,22 
Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores 
da montagem 11 4,26 

Trabalhadores não qualificados 62 24,03 
 

Já no que respeita a características relacionadas com o diagnóstico e tratamento dos 

participantes, surgem como diagnósticos com maior incidência o cancro digestivo 

(36,33%) e o cancro da mama (34,67%), sendo que todos os restantes diagnósticos 

presentes na nossa amostra reúnem apenas 29% da mesma. 

 

No tipo de quimioterapia salienta-se o intuito paliativo, com 50,84% dos casos da nossa 

amostra, já no que respeita ao ciclo de quimioterapia em que se encontra, 37,67% da 

amostra efectuou até 4 ciclos, sendo de referir ainda aqueles que se encontram a 

efectuar o 9º ciclo de quimioterapia ou mais (24,67%). Na tabela 2 estão sintetizadas as 

características clínicas da amostra. 

 

No que respeita ao esquema de quimioterapia em curso surge, na nossa amostra, uma 

grande diversidade de esquemas, são trinta e oito diferentes. Dado o seu elevado 

número, e por não se considerar relevante para a consecução dos objectivos propostos 

para este estudo, optamos pela não apresentação dos esquemas de quimioterapia e/ou 

fármacos utilizados. 
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Tabela 2. Características clínicas dos participantes 

 n % 
Grupo de diagnóstico (n = 300)   

Digestivo 109 36,33 
Mama 104 34,67 
Hematológico 30 10,00 
Pulmão 21 7,00 
Ginecológico 19 6,33 
Urológico 8 2,67 
Pele 7 2,33 
Outros 2 0,67 

Tipo de quimioterapia (n = 297)   
Para cancro hematológico 29 9,76 
Adjuvante 117 39,39 
Paliativa 151 50,84 

Ciclos efectuados de quimioterapia (n = 300)   
< 4 ciclos 113 37,67 
5-6 ciclos 68 22,67 
7-8 ciclos 45 15,00 
> 9 ciclos 74 24,67 

 

 

5.3. Instrumento de colheita de dados 

 

O instrumento seleccionado para a colheita de dados foi o questionário, que se define 

como uma colecção de perguntas, ou questões, ordenadas e sobre determinado assunto 

(Porto Editora, 2003). Trata-se de um método de colheita de dados que pressupõe 

resposta escrita por parte dos participantes no estudo (Fortin, 2003). Apesar de não 

possibilitar a exploração do assunto com tanta profundidade como outros métodos, tem a 

vantagem de ajudar “(...) a normalizar e a controlar os dados, de tal forma que as 

informações procuradas possam ser colhidas de uma maneira rigorosa” (Fortin, 2003, 

p.249). 

 

A escolha deste tipo de instrumento para recolha de dados prendeu-se com o facto de se 

tratar de um assunto amplamente descrito a nível bibliográfico e já existirem algumas 

escalas noutros países. Para selecção do instrumento de colheita de dados pesquisamos 

a existência de instrumentos, já validados, quer a nível nacional quer internacional. No 

entanto, não encontramos instrumentos que dessem resposta aos objectivos propostos 

para este estudo. Optamos assim, pela construção de um instrumento (questionário) mais 

adequado a esses objectivos. 

 

O questionário foi construído tendo por base dois instrumentos já existentes, na língua 

inglesa. A escolha destes dois instrumentos deveu-se a considerarmos que eram os que 
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mais se aproximavam dos nossos objectivos. Para além da análise destes instrumentos, 

efectuamos extensa pesquisa bibliográfica no sentido de seleccionar conteúdo 

actualizado e pertinente. Esta pesquisa incidiu tanto na construção do próprio instrumento 

como nos vários efeitos secundários e formas de os controlar/minimizar. 

 

Uma vez que não foi possível encontrar nenhum instrumento em português, validado 

para Portugal, no âmbito desta temática, auscultamos informalmente alguns enfermeiros 

de serviços de quimioterapia e contamos com a nossa experiência profissional para 

efectuar um último ajuste do instrumento, que estava a ser construído, à nossa realidade. 

Nesta fase, tivemos em conta o nosso conhecimento dos efeitos secundários da 

quimioterapia mais comuns, e da influência da cultura portuguesa na selecção das 

estratégias de coping a incluir. Obtivemos assim a versão inicial do questionário sobre a 

gestão dos efeitos secundários da quimioterapia no domicílio (GESQ-D). 

 

Esta versão foi submetida a um processo de validação de conteúdo, tendo sido avaliado 

e ajustado por um grupo de peritos, grupo este multidisciplinar, envolvendo a própria 

investigadora, uma perita doutorada em psicologia da saúde e na área da oncologia, 

psicóloga clínica da área da oncologia e duas enfermeiras especialistas com larga 

experiência no âmbito da quimioterapia. 

 

No sentido de averiguar a receptividade, clareza e aplicabilidade do instrumento 

efectuamos um pré-teste. Decorreu a 30 de Abril de 2008 e contou com a participação de 

20 doentes, que reunissem os critérios de inclusão no estudo. Após preenchimento do 

questionário, foi pedido aos participantes que se pronunciassem acerca da clareza e 

pertinência das questões, facilidade e tempo de preenchimento, e existência de itens 

desnecessários ou ofensivos. Segundo Fortin (2003), esta é uma etapa “(...) 

indispensável e permite corrigir ou modificar o questionário, resolver problemas 

imprevistos e verificar a redacção e a ordem das questões” (p.253). 

 

Com este procedimento verificamos que o preenchimento do questionário demorava 

cerca de 20 minutos. A maioria dos participantes considerou-o de fácil compreensão e 

sem perguntas incómodas ou ofensivas. Apenas um participante pediu esclarecimentos 

sobre algumas questões e dois referiram repetição excessiva de alguns itens 

(nomeadamente de estratégias de coping em diferentes sintomas), outros 2 salientam a 

vertente educativa das estratégias de coping descritas. Desta forma, optamos por não 

alterar a versão inicial do questionário, submetendo-o a uma aplicação mais alargada 

para uma análise mais consistente da sua aplicabilidade. 
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Assim, pode-se observar na figura 2 a esquematização dos vários passos do 

desenvolvimento do instrumento de colheita de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Apresentação esquemática da construção do instrumento de colheita de dados 

 

Como parte integrante do nosso questionário está a escala de gestão dos efeitos 

secundários da quimioterapia no domicílio (GESQ-D). Dawis (1987, cit. por Ribeiro, 1999) 

define escala como um grupo de itens criado como forma de avaliação de uma mesma 

dimensão. Inicialmente havia autores que defendiam que para se considerar uma escala, 

esta deveria ter pelo menos 20 itens, actualmente aceitam-se escalas contemplando 

apenas 1 ou 2 itens (Ribeiro, 1999). O instrumento usado para colheita de dados é, 

então, neste ponto de desenvolvimento do estudo, a versão final da GESQ-D (Anexo I). 

 

Este instrumento contempla informações prestadas pelo próprio doente e informações 

pesquisadas no processo clínico. A parte preenchida pela investigadora (pesquisada no 

processo clínico) incidiu em informações da doença e tratamento, e não foi incluída no 

documento a entregar ao doente. Optamos por fazer separação desta parte do 

questionário para não interferir no processo de comunicação/informação entre médico e 

doente no que respeita a diagnóstico e estadio da doença. De forma a, posteriormente, 

fazer corresponder estas duas partes, foram codificadas (usando o mesmo código nos 2 

documentos de um mesmo participante). 

 

O questionário entregue ao doente é constituído por quatro partes fundamentais. Na 1ª 

parte apresenta-se, ao respondente, a investigadora, o estudo e o âmbito em que está 
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inserido, reforçam-se as considerações éticas inerentes e são prestadas informações 

quanto ao preenchimento do questionário. Para além destas informações iniciais para o 

preenchimento do questionário, foram incluídas instruções curtas em cada questão, de 

forma a relembrar e facilitar a tarefa. A 2ª parte diz respeito aos dados demográficos. A 

3ª parte, a mais extensa do questionário, aborda os efeitos secundários da quimioterapia 

(sua incidência, intensidade, grau de perturbação que induzem no doente e estratégias 

de coping utilizadas). Por fim, a 4ª parte aborda as fontes de informação usadas pelo 

doente para a tomada de decisão relativamente às estratégias de coping utilizadas. De 

referir ainda que as questões se limitavam ao espaço temporal desde o último 

tratamento, recorrendo desta forma a uma memória ainda recente para maior rigor nos 

registos inerentes. 

 

Na 3ª parte do questionário abordamos separadamente 10 sintomas (possíveis efeitos 

secundários da quimioterapia). Em cada sintoma foi avaliada a sua presença através de 

uma questão fechada com resposta dicotómica (sim e não). Se o participante assinalasse 

não era convidado a passar ao sintoma seguinte, se respondesse sim era pedido que 

indicasse qual a intensidade e grau de incómodo provocado por esse sintoma. Estas são 

também questões fechadas. No que se refere à intensidade, a resposta seria fornecida 

numa escala do tipo Likert de 3 pontos com descritores associados a cada ponto, 

variando desde fraca a intensa (quanto mais elevada a classificação nesta escala mais 

intenso seria o sintoma). No grau de incómodo provocado, recorremos a uma escala do 

tipo Likert de 4 pontos também com descritores associados, que variava entre nada e 

muito, sendo nada correspondente ao ponto zero e muito ao ponto 3 da escala do tipo 

Likert. Relativamente às estratégias utilizadas para lidar com o sintoma, recorremos 

também a questões fechadas. Em cada estratégia, o participante deveria assinalar se 

usou ou não usou a estratégia e, posteriormente, nas estratégias que usou e com recurso 

a uma escala de Likert com 5 pontos, que varia de nenhum a muitíssimo (em que quanto 

maior a pontuação na escala de Likert melhor será o resultado obtido), assinalar o ponto 

que melhor descrevia a eficácia da estratégia em causa. 

 

A escala de Likert é a mais utilizada para avaliação de atitudes, de posturas, usa 

habitualmente itens com 5 alternativas de resposta, pelo que mesmo não sendo o nome 

correcto é usada frequentemente a denominação “escala de Likert” para este tipo de 

escala, o que reflecte a consagração do uso desta opção (Moreira, 2004; Ribeiro, 1999). 

O recurso a escalas de Likert, ou semelhantes, tem como principal vantagem o não 

limitar as respostas a itens dicotómicos, o que pode ser enriquecedor e com menor 

sobrecarga para os respondentes (Moreira, 2004). 
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Na 4ª parte a estrutura mantém-se, com questões fechadas, uma delas dicotómica, no 

sentido de saber se houve procura ou fornecimento de informação no âmbito da gestão 

dos efeitos secundários da quimioterapia; e uma outra a abordar o usou ou não usou 

cada uma das fontes de informação descritas. A importância das fontes usadas seria 

assinalada numa escala de Likert, também de 5 pontos, variando de nenhuma a 

muitíssima, correspondendo o valor 1 a nenhuma importância e o valor 5 a muitíssima 

importância. 

 

Providenciou-se um espaço (tanto nos sintomas, como nas estratégias de coping de cada 

sintoma e fontes de informação) para que o participante pudesse acrescentar algo, nesse 

âmbito, que não tivesse sido mencionado. O preenchimento do questionário ocorreu 

durante o período de tempo em que o participante se encontrava no hospital de dia a 

efectuar tratamento. 

 

Após a colheita de dados efectuamos o tratamento estatístico dos mesmos. Para além da 

análise descritiva dos resultados, como forma de dar resposta a parte dos objectivos 

deste estudo, foi explorada a validade e fidelidade do instrumento de forma a obter uma 

versão mais reduzida, válida, fiável e de mais fácil aplicação na prática clínica.  

 

 

5.4. Procedimentos de colheita de dados 

 

Inerente ao trabalho de investigação está a recolha de dados; é necessário estabelecer 

um plano de acção a seguir para a sua execução. 

 

Tendo salvaguardadas as considerações éticas (que serão abordadas no subcapítulo 

seguinte), a recolha de dados foi efectuada através de um questionário. Houve situações 

em que, circunstancialmente, foi necessário o apoio da investigadora para o 

preenchimento do mesmo. Foram diversas as razões que motivaram tal apoio, desde o 

acesso venoso, por onde era efectuada a perfusão de quimioterapia, estar na mão direita 

(o que impossibilitava o uso desta mão ou aumentava risco de extravasamento) até 

ausência de óculos de leitura. O questionário foi entregue durante o período em que o 

doente se encontrava a efectuar tratamento no Hospital de Dia; a investigadora esteve 

presente, quer para apresentação do estudo e esclarecimento de eventuais dúvidas, quer 

para auxílio no preenchimento. Devido à dimensão pretendida da amostra e ao tempo 

previsto para a colheita de dados, contamos com a colaboração de uma enfermeira de 

outro serviço nesta fase do estudo. Foi efectuada preparação desta enfermeira para a 
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colaboração que prestou. Neste âmbito foi formada acerca da apresentação do estudo, 

assim como do tipo de ajuda e esclarecimentos que podia prestar aos respondentes, 

durante o preenchimento do questionário Desta forma conseguimos que estivesse 

sempre alguém, ligado ao estudo, presente nos momentos de colheita de dados, para 

assim não sobrecarregar os profissionais do serviço onde a mesma decorreu. 

 

Esta recolha de informação teve um carácter retrospectivo, uma vez que só após passar 

pela experiência é possível avaliar o seu grau de perturbação pessoal e descrever 

medidas adoptadas para lidar com ela. A colheita de dados decorreu entre 12 de Maio e 

30 de Julho de 2008. 

 

 

5.5. Considerações éticas 

 

O rigor deverá pautar todo o decorrer do estudo. Para que a recolha de dados seja 

possível, o Conselho de Administração da instituição em questão teve conhecimento do 

estudo e consentiu com o decorrer do mesmo (Anexo II); isto após o parecer da comissão 

de ética, uma vez que no estudo em causa é factor essencial pois os participantes são 

doentes da instituição e a consulta do seu processo clínico foi necessária. 

 

Foi garantida a confidencialidade aos participantes, ou seja o sigilo foi assegurado 

através dos procedimentos adoptados. Para tal, no momento de colheita de dados, 

ambos os documentos de colheita de dados eram codificados, não sendo possível à 

investigadora, posteriormente, identificar nem participante nem processo clínico. A 

participação foi voluntária, após dádiva de consentimento livre e esclarecido (Anexo III). 

 

Para construção do instrumento de colheita de dados, e uma vez que houve dois outros 

que lhe serviram de inspiração, foi obtida autorização de utilização dos mesmos junto das 

autoras do SCD (Anexo IV) e do C-SAS (Anexo V). 

Não podemos deixar de ter presente que  

 

“o consentimento informado significa que os participantes possuem informação adequada 

no que se refere à investigação; são capazes de compreender a informação; têm 

capacidade de escolher livremente, capacitando-os para consentir ou declinar 

voluntariamente a participação na investigação” (Polit, & Hungler, 1997 cit. por Streubert & 

Carpenter, 2002, p.59) 
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Importa ainda salientar que quem decidiu não tomar parte no estudo, ou em qualquer 

momento, retirar-se do mesmo, efectuou-o sem qualquer justificação e sem que isso lhe 

trouxesse algum prejuízo, no seu tratamento ou outro. Esta informação foi veiculada de 

forma clara, para que os factores descritos não condicionassem a participação/não 

participação no estudo. 

 

 

5.6. Tratamento e análise da informação 

 

Para seleccionar o tipo de testes estatísticos a aplicar, efectuamos exploração da 

distribuição da amostra, nomeadamente testando a normalidade da sua distribuição 

através dos testes Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. 

 

De seguida, e para assegurar todo o rigor do estudo não poderíamos deixar de efectuar a 

análise da fidelidade e validade do instrumento de medida construído. Para análise da 

fidelidade averiguamos a consistência interna (cálculo do α de Cronbach). Nesta fase, 

para análise da validade do instrumento, foi considerada análise factorial em 

componentes principais e validade convergente-discriminante. 

 

Para resposta, tanto a estes factores como aos restantes objectivos do estudo, foi 

efectuada análise descritiva (medidas de tendência central e de dispersão das variáveis), 

com recurso ao programa Statistical Package for Social Sciencies (SPSS) (versão 16.0 

para Windows). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

6. Resultados 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos, quer em texto quer com recurso a 

tabelas, com os valores até às centésimas. Nas tabelas referentes às estratégias de 

coping usadas para lidar com os sintomas, e sua eficácia, o valor de n constante no 

respectivo título traduz o número de participantes que teve o sintoma em análise. À 

semelhança destas tabelas, também a leitura da tabela referente às fontes de informação 

e sua importância, deve ter em consideração que o n apresentado no seu título 

representa o número de respondentes que afirmou ter tido acesso a informação, sobre a 

gestão dos efeitos secundários da quimioterapia, através de procura da mesma ou de 

fornecimento espontâneo. 

 

A apresentação dos resultados está organizada em função dos objectivos propostos, 

adoptando a seguinte estrutura: validação da escala de gestão dos efeitos secundários 

da quimioterapia; principais efeitos secundários da quimioterapia, no tratamento 

ambulatório; estratégias usadas para lidar com os efeitos secundários da quimioterapia, 

no tratamento ambulatório; e principais fontes de informação utilizadas na gestão dos 

efeitos secundários da quimioterapia, no tratamento ambulatório. 

 

 

6.1. Validação da escala de gestão dos efeitos secundários da 

quimioterapia 

 

Nesta fase do estudo incidimos a nossa atenção na análise das propriedades 

psicométricas do instrumento utilizado para colheita de dados. Esta análise baseou-se, 

essencialmente na verificação da adequação das escalas, análise factorial em 

componentes principais, validade convergente-discriminante e consistência interna. 

 

No sentido de analisar a validade de constructo da escala e simplificar os dados, através 

da redução a um menor número de variáveis (tornando a escala mais operacional no 

contexto da prática clínica), procedemos à Análise de Componentes Principais (ACP) 

(Pestana & Gageiro, 2005). Neste ponto, referimo-nos às estratégias de coping que 

constituíam a escala construída. A Análise Factorial em Componentes Principais é uma 

técnica refinada para analisar as inter-relações de dados (Anastasi, 1977), a sua 

finalidade é apresentar uma estrutura resultante do conjunto de relações entre as 



68 

 

variáveis, ou seja, “(…)descrever e interpretar a maneira como várias variáveis se 

relacionam(…)” (Poeschl, 2006, p.242). 

 

Para eliminação de itens foram fixados os seguintes critérios: 

1. Estratégias de coping utilizadas por menos de 50% da amostra, que 

apresentou o sintoma 

Selecção dos itens a submeter a análise factorial baseou-se nos critérios de dificuldade 

do item, que nos diz que “um bom item, um item capaz de fornecer mais informação 

acerca da capacidade do indivíduo, será aquele a que respondem 50% dos 

respondentes” (Ribeiro, 1999, p. 117). Fazendo a aplicação deste princípio à nossa 

situação específica, poderíamos dizer que constituiriam bons itens, aqueles que 

correspondessem a estratégias de coping usadas por, pelo menos, 50% da amostra. 

2. Estratégias de coping com carga factorial igual ou inferior a 0,30 

3. Estratégias de coping que diminuem a consistência interna (alpha de 

Cronbach) da subescala a que pertencem 

A selecção deste critério prendeu-se com o avaliar e assegurar a fidelidade de cada 

escala. Tivemos em consideração que “uma boa consistência interna deve exceder um α 

de 0,80. São no entanto aceitáveis valores acima de 0,60” (Ribeiro, 1999, p.113). 

 

A validade convergente-discriminante permite-nos, enquanto indicador que é, verificar se 

o item em análise mede o mesmo construto da subescala a que pertence ou outro; ou 

seja, “uma boa validade convergente-discriminante do item mostrará que a correlação do 

item com a escala a que pertence é substancialmente mais elevada do que com as 

escalas a que não pertence” (Ribeiro, 1999, p.119). Para efeitos deste estudo considera-

se que existe poder discriminante do item quando, a diferença entre as correlações com a 

escala a que pertence e a outra escala com maior valor, é igual ou superior a 0,05. 

 

Para que a análise seja mais clara, exploraremos de seguida as alterações e testes 

efectuados em cada um dos sintomas. 

 

Náuseas e Vómitos 

Previamente à aplicação da ACP procedemos à eliminação de alguns itens, com base no 

critério 1. Assim, nesta fase foram eliminados 6 itens (item e, i, j, l, r, s)1. 

 

                                           
1 Item e – “Recorri a técnicas de relaxamento, como respiração lenta e profunda”; Item i – “Procurei apoio de profissionais 
de saúde, para me orientar”; Item j – “Procurei informação sobre como lidar com as náuseas e vómitos (ex: livros, revistas, 
internet...)”; Item l – “Não fiz nada, esperei que passasse”; Item r – “Recorri a medicinas complementares (ex: 
acupunctura...)”; Item s – “Chupei cubos de gelo, com ou sem sabor”. 
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De seguida, procedemos à ACP, seleccionando os itens com carga factorial superior a 

0,30 (aplicando o critério 2), com definição prévia de 4 factores (após várias tentativas de 

análise) e eighenvalue>1. No sentido de maximizar a saturação de itens, procedemos à 

rotação ortogonal pelo método Varimax com normalização de Kaiser. Nesta fase nenhum 

item foi eliminado. Procedemos, depois, ao cálculo da consistência interna (alpha de 

Cronbach) para cada subescala (dimensão) o que levou à eliminação de outros itens, 

pelo facto de a diminuírem (critério 3). Nesta fase foram eliminados 3 itens (item a, c, o)2. 

Verificamos que a solução factorial explica 89,07% da variância total, sendo o primeiro 

factor (componente 1) o que melhor explica essa variância (35,37%). Na tabela seguinte 

(tabela 3) apresentamos a estrutura factorial final, após eliminação dos itens mais 

problemáticos, segundo os critérios estabelecidos previamente. 

 

Tabela 3. Componentes Principais da GESQ-D relativos a Náuseas e Vómitos 

 Componentes 
Itens da Escala 1 2 3 4 h2 

Dimensão 1 (α=0,68)      
g) Fiz períodos de convívio com outras pessoas 0,71    0,85 
h) Encontrei forças dentro de mim para ultrapassar as 
náuseas e vómitos 

0,80  -0,39  0,81 

q) Fiz higiene oral com mais frequência do que 
habitualmente 

0,99    1,00 

      
Dimensão 2 (α=0,76)      
d) Bebi água com gás ou chá 0,67 0,68   1,00 
k) Partilhei aquilo que sentia, em relação às náuseas 
e vómitos com outras pessoas 0,45 0,74 -0,30  0,91 

p) Evitei comer alimentos gordurosos, doces e 
condimentados e com molhos  0,91 -0,30 

 
0,95 

t) Fiz refeições pequenas mas mais frequentes do 
que o habitual  0,88   0,82 

      
Dimensão 3 (α=0,64)      
b) Tentei não pensar nisso -0,36  0,86  0,94 
f) Rezei, ou meditei, para me sentir melhor   0,96  0,94 
      
Dimensão 4 (α=0,76)      
m) Evitei cheiros que me incomodassem, como de 
comida, fumo e perfumes 0,31  0,40 0,85 1,00 

n) Fiz algum repouso, recostado no sofá, após as 
refeições 

 0,46  0,87 1,00 

      
Variância Explicada (Total=89.07%) 35,37 23,78 18,56 11,35  
Valores Próprios ou específicos (Eighenvalue) 4,95 3.33 2,60 1,59  

Nota: Rotação ortogonal pelo método Varimax, com normalização de Kaiser; Forçado a 4 factores. 
 

A análise da validade convergente-discriminante (tabela 4), vem confirmar, na quase 

totalidade, a estrutura factorial proposta no que respeita às náuseas e vómitos. Há, 

contudo, excepções. Verifica-se que os itens b, f, k, q não apresentam poder 

                                           
2 Item a – “Tomei medicação contra os enjoos”; Item c – “Ocupei-me com outras actividades para não pensar nisso (ex: ler, 
ver TV, passear...)”; Item o – “Apanhei ar fresco”. 
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discriminativo entre a subescala a que pertencem e as restantes. Optamos por eliminar, 

neste passo, o item q, pois a consistência interna (alpha de Cronbach) desta subescala 

passa de 0,68 para 0,77. 

 

Tabela 4. Correlação item-escala da GESQ-D relativa a Náuseas e Vómitos 

 Subescalas (dimensões) 
Itens da Escala 1 2 3 4 

Dimensão 1 (α=0,68)     
g) Fiz períodos de convívio com outras pessoas 0,60 0,20 0,17 0,03 
h) Encontrei forças dentro de mim para ultrapassar as 
náuseas e vómitos 

0,57 0,23 0,02 0,14 

q) Fiz higiene oral com mais frequência do que 
habitualmente 

0,34 0,57 0,38 0,60 

     
Dimensão 2 (α=0,76)     
d) Bebi água com gás ou chá 0,46 0,51 0,32 0,20 
k) Partilhei aquilo que sentia, em relação às náuseas e 
vómitos com outras pessoas 0,34 0,60 0,26 0,58 

p) Evitei comer alimentos gordurosos, doces e 
condimentados e com molhos 0,26 0,70 0,25 0,45 

t) Fiz refeições pequenas mas mais frequentes do que o 
habitual 0,15 0,44 0,26 0,15 

     
Dimensão 3 (α=0,64)     
b) Tentei não pensar nisso -0,13 -0,01 0,47 0,43 
f) Rezei, ou meditei, para me sentir melhor 0,28 0,43 0,47 0,51 
     
Dimensão 4 (α=0,76)     
m) Evitei cheiros que me incomodassem, como de comida, 
fumo e perfumes 0,11 0,52 0,51 0,62 

n) Fiz algum repouso, recostado no sofá, após as 
refeições 0,33 0,48 0,48 0,62 

     
Nota: A negrito indica-se a correlação do item com a escala em que está incluído. Os valores 
correspondentes a cada subescala foram corrigidos para sobreposição. 
 

Anorexia 

No que respeita à anorexia, e com base no critério 1 (pré-estabelecido) foram eliminados 

10 itens (item a, b, c, f, h, m, n, o, q, r)3. 

 

Seguidamente procedemos à ACP aplicando o critério 2 da eliminação de itens. Nesta 

fase nenhum item foi excluído da análise. Com o cálculo da consistência interna (alpha 

de Cronbach) para cada subescala (dimensão) mantivemos, também todos os itens que 

se encontravam em análise. 

 

                                           
3 Item a – “Fiz medicação para «abrir» o apetite”; Item b – “Procurei apoio de profissionais de saúde, para me orientar”; 
Item c – “Procurei informação sobre como lidar com a falta de apetite (ex: livros, revistas, internet...)”; Item f – “Não comi 
porque não me apetecia”; Item h – “Ocupei-me com outras actividades para não pensar nisso (ex: ler, ver TV, passear...)”; 
Item m – “Fiz exercício físico moderado, antes das refeições (ex: pequenas caminhadas...)”; Item n – “Evitei beber mais do 
que um copo de água antes das refeições”; Item o – “Fiz refeições pequenas mas mais frequentes do que o habitual”; Item 
q – “Estabeleci horários para as refeições e tentei respeitá-los”; Item r – “Fiz períodos de convívio com outras pessoas (ex: 
amigos, familiares, vizinhos...)”. 
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Verificamos que a solução factorial explica 73,73% da variância total, sendo o primeiro 

factor (componente 1) o que melhor explica essa variância (52,46%). A estrutura factorial 

final pode ser observada na tabela seguinte (tabela 5). 

 

Tabela 5. Componentes Principais da GESQ-D relativos a Anorexia 

 Componentes 
Itens da Escala 1 2 h2 

Dimensão 1 (α=0,78)    
i) Evitei alimentos condimentados 0,94  0,89 
j) Partilhei aquilo que sentia, em relação à falta de apetite, com outras 
pessoas 

0,80  0,68 

k) Tentei não pensar nisso 0,65 0,61 0,80 
l) Esforcei-me por comer, mesmo não apetecendo 0,86  0,82 
    
Dimensão 2 (α=0,81)    
d) Optei por comer alimentos frescos (ex. fruta, saladas…)  0,70 0,58 
e) Rezei, ou meditei, para me sentir melhor  0,73 0,55 
g) Encontrei forças dentro de mim para lidar com a diminuição de 
apetite 0,33 0,73 0,64 

p) Optei por dar preferência à comida que mais gostava e me 
apetecia 

0,48 0,84 0,94 

    
Variância Explicada (Total=73,73%) 52,46 21,26  
Valores Próprios ou específicos (Eighenvalue) 4,20 1,70  

Nota: Rotação ortogonal pelo método Varimax, com normalização de Kaiser. 
 

A análise da validade convergente-discriminante (tabela 6) demonstra que todos são 

considerados bons itens, com poder discriminativo, excepto o item l. Este item apresenta 

uma correlação semelhante nas duas subescalas, no entanto, optamos por mantê-lo na 

escala uma vez que representa uma estratégia de coping usada por 73,50% dos doentes 

que tiveram anorexia. 

 

Tabela 6. Correlação item-escala da GESQ-D relativa a Anorexia 

 Subescalas (dimensões) 
Itens da Escala 1 2 

Dimensão 1 (α=0,78)   
i) Evitei alimentos condimentados 0,63 0,03 
j) Partilhei aquilo que sentia, em relação à falta de apetite, com outras 
pessoas 

0,74 0,57 

k) Tentei não pensar nisso 0,46 0,31 
l) Esforcei-me por comer, mesmo não apetecendo 0,64 0,62 
   
Dimensão 2 (α=0,81)   
d) Optei por comer alimentos frescos (ex. fruta, saladas…) 0,00 0,46 
e) Rezei, ou meditei, para me sentir melhor 0,23 0,61 
g) Encontrei forças dentro de mim para lidar com a diminuição de apetite 0,49 0,58 
p) Optei por dar preferência à comida que mais gostava e me apetecia 0,51 0,87 
   
Nota: A negrito indica-se a correlação do item com a escala em que está inserido. Os valores 
correspondentes a cada subescala foram corrigidos para sobreposição. 
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Mucosite 

Numa primeira abordagem das estratégias de coping associadas à mucosite, e mediante 

a aplicação do critério 1 da eliminação de itens, foram excluídos 11 itens (item b, c, d, e, f, 

i, j, k, l, m, q)4. 

 

Para aplicação dos critérios 2 e 3 da eliminação de itens, procedemos à ACP e ao cálculo 

da consistência interna (alpha de Cronbach) para cada subescala (dimensão). Face aos 

resultados obtidos, nenhum item foi excluído da análise. 

 

A solução factorial explica 59,48% da variância total, sendo o primeiro factor 

(componente 1) o que melhor explica essa variância (42,22%). Na tabela seguinte (tabela 

7) apresentamos a estrutura factorial final. 

 

Tabela 7. Componentes Principais da GESQ-D relativos a Mucosite 

 Componentes 
Itens da Escala 1 2 h2 

Dimensão 1 (α=0,78)    
g) Fiz bochechos (com medicação prescrita e/ou elixir oral) 0,52 0,47 0,49 
n) Encontrei forças dentro de mim para lidar com os problemas da 
boca e garganta 

0,82  0,71 

o) Evitei bebidas alcoólicas, tabaco, palitos e objectos afiados 0,63 0,32 0,50 
p) Evitei alimentos ácidos, condimentados, salgados, estaladiços e 
secos 

0,70 0,41 0,66 

    
Dimensão 2 (α=0,66)    
a) Bebi mais líquidos para manter a boca e garganta húmidas  0,80 0,64 
h) Ingeri os alimentos à temperatura ambiente  0,74 0,56 
    
Variância Explicada (Total=59,48%) 42,22 17,25  
Valores Próprios ou específicos (Eighenvalue) 2,53 1,04  

Nota: Rotação ortogonal pelo método Varimax, com normalização de Kaiser. 
 

A análise da validade convergente-discriminante vem confirmar, no caso da mucosite, a 

estrutura factorial proposta (tabela 8). Todos os itens são discriminativos entre a 

subescala a que pertencem e a outra subescala. 

 

 

 

 

                                           
4 Item b – “Chupei cubos de gelo, com ou sem sabor”; Item c – “Não fiz nada, esperei que passasse”; Item d – “Fiz períodos 
de convívio com outras pessoas (ex: amigos, familiares, vizinhos...)”; Item e – “Procurei informação sobre como lidar com 
os problemas da boca e garganta (ex: livros, revistas, internet...)”; Item f – “Usei uma escova de dentes mais macia”; Item i 
– “Tentei não pensar nisso”; Item j – “Procurei apoio de profissionais de saúde, para me orientar”; Item k – “Partilhei aquilo 
que sentia, em relação aos problemas da boca e garganta, com outras pessoas (ex: familiares, amigos, pessoas nas 
mesmas condições...)”;Item l – “Rezei, ou meditei, para me sentir melhor”; Item m – “Optei por uma dieta líquida ou mole”; 
Item q – “Ocupei-me com outras actividades para não pensar nisso (ex: ler, ver TV, passear...)”. 
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Tabela 8. Correlação item-escala da GESQ-D relativa a Mucosite 

 Subescalas (dimensões) 
Itens da Escala 1 2 

Dimensão 1 (α=0,78)   
g) Fiz bochechos (com medicação prescrita e/ou elixir oral) 0,57 0,52 
n) Encontrei forças dentro de mim para lidar com os problemas da boca e 
garganta 

0,46 0,37 

o) Evitei bebidas alcoólicas, tabaco, palitos e objectos afiados 0,63 0,52 
p) Evitei alimentos ácidos, condimentados, salgados, estaladiços e secos 0,71 0,53 
   
Dimensão 2 (α=0,66)   
a) Bebi mais líquidos para manter a boca e garganta húmidas 0,38 0,51 
h) Ingeri os alimentos à temperatura ambiente 0,36 0,51 
   
Nota: A negrito indica-se a correlação do item com a escala em que está inserido. Os valores 
correspondentes a cada subescala foram corrigidos para sobreposição. 
 

Neuropatia Periférica 

No que respeita à neuropatia periférica, a eliminação de itens para análise restringiu-se à 

aplicação do critério 1, uma vez que a ACP (aplicação do critério 2) e o cálculo da 

consistência interna (alpha de Cronbach) para cada subescala (aplicação do critério 3) 

resultaram na manutenção de itens. Desta forma, foram eliminados 8 itens (item d, g, h, 

k, l, m, n, o)5. 

 

A solução factorial encontrada explica 74,79% da variância total (tabela 9). O primeiro 

factor (componente 1) é aquele que melhor explica essa variância (54,05%). 

 

Tabela 9. Componentes Principais da GESQ-D relativos a Neuropatia Periférica 

 Componentes 
Itens da Escala 1 2 h2 

Dimensão 1 (α=0,91)    
b) Massajei as mãos e/ou os pés 0,83 0,34 0,81 
c) Partilhei aquilo que sentia, em relação a estes sintomas, com 
outras pessoas 

0,62 0,60 0,74 

e) Ocupei-me com outras actividades para não pensar nisso 0,80  0,72 
f) Tentei não pensar nisso 0,91  0,85 
    
Dimensão 2 (α=0,70)    
a) Evitei expor-me a temperaturas muito quentes e/ou muito frias  0,86 0,79 
i) Tentei resguardar-me do frio para ir à rua  0,94 0,89 
j) Encontrei forças dentro de mim para lidar com a sensação de 
picadelas e/ou adormecimento das mãos e pés 0,43 0,50 0,44 

    
Variância Explicada (Total=74,79%) 54,05 20,74  
Valores Próprios ou específicos (Eighenvalue) 3,78 1,45  

Nota: Rotação ortogonal pelo método Varimax, com normalização de Kaiser. 
 

                                           
5 Item d – “Rezei, ou meditei, para me sentir melhor”; Item g – “Evitei ir ao frigorífico, e quando o fiz protegi-me e tentei ser 
rápido(a)”; Item h – “Procurei informação sobre como lidar com estes sintomas (ex: livros, revistas, internet...)”; Item k – “Fiz 
exercício físico moderado, com mais frequência (em especial aos membros)”; Item l – “Não fiz nada, esperei que 
passasse”; Item m – “Procurei apoio de profissionais de saúde, para me orientar”; Item n – “Evitei tomar bebidas frias”; Item 
o – “Fiz períodos de convívio com outras pessoas (ex: amigos, familiares, vizinhos...)”. 
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A análise da validade convergente-discriminante (tabela 10) demonstra que quase todas 

as estratégias de coping destas duas subescalas são bons itens, com poder 

discriminativo. Apenas o item j não é discriminativo. Constatando que este item 

apresentava maior correlação com a subescala onde não estava inserido (dimensão 1), e 

apesar de na ACP ele apresentar maior carga factorial na dimensão 2, efectuamos 

tentativa de cálculo da consistência interna e nova validade convergente-discriminante. 

Os novos resultados demonstraram ligeiro aumento do valor de α na dimensão 2, mas ao 

alterar as subescalas (e, consequentemente, correlações com as várias estratégias) 

observou-se que dois outros itens deixavam de ter poder discriminativo. Uma vez que 

estes itens ponderavam apenas nas subescalas em que estavam inseridos, optamos por 

manter o item j na dimensão 2. 

 

Tabela 10. Correlação item-escala da GESQ-D relativa a Neuropatia Periférica 

 Subescalas (dimensões) 
Itens da Escala 1 2 

Dimensão 1 (α=0,91)   
b) Massajei as mãos e/ou os pés 0,80 0,50 
c) Partilhei aquilo que sentia, em relação a estes sintomas, com outras 
pessoas 

0,80 0,44 

e) Ocupei-me com outras actividades para não pensar nisso 0,86 0,56 
f) Tentei não pensar nisso 0,74 0,26 
   
Dimensão 2 (α=0,70)   
a) Evitei expor-me a temperaturas muito quentes e/ou muito frias 0,59 0,51 
i) Tentei resguardar-me do frio para ir à rua 0,12 0,65 
j) Encontrei forças dentro de mim para lidar com a sensação de picadelas 
e/ou adormecimento das mãos e pés 0,75 0,42 

   
Nota: A negrito indica-se a correlação do item com a escala em que está inserido. Os valores 
correspondentes a cada subescala foram corrigidos para sobreposição. 
 

Problemas com pele e/ou unhas 

Numa primeira abordagem dos resultados inerentes às estratégias de coping 

relacionadas com os problemas com a pele e/ou as unhas, e mediante aplicação do 

critério 1, foram eliminados 13 itens (item b, c, d, e, g, h, i, j, k, l, m, n, o)6. 

 

Da ACP (aplicação do critério 2 da eliminação de itens) não foi excluído nenhum item. Na 

avaliação da consistência interna (alpha de Cronbach) deparamo-nos com um valor de α 

                                           
6 Item b – “Usei gel de banho em vez de sabão, nas várias lavagens ao longo do dia”; Item c – “Procurei informação sobre 
como lidar com os problemas da pele e unhas (ex: livros, revistas, internet...)”; Item d – “Encontrei forças dentro de mim 
para lidar com os problemas da pele e/ou unhas”; Item e – “Tomei duches rápidos e com água tépida (morna)”; Item g – 
“Não fiz nada, esperei que passasse”; Item h – “Resguardei-me ao executar tarefas domésticas ou outras (ex: luvas para 
lavar a louça, tratar do carro, fazer jardinagem...)”; Item i – “Rezei, ou meditei, para me sentir melhor”; Item j – “Ocupei-me 
com outras actividades para não pensar nisso (ex: ler, ver TV, passear...)”; Item k – “Partilhei aquilo que sentia, em relação 
aos problemas da pele e/ou unhas, com outras pessoas (ex: familiares, amigos, pessoas nas mesmas condições...)”; Item l 
– “Fiz períodos de convívio com outras pessoas (ex: amigos, familiares, vizinhos...)”; Item m – “Apliquei protector solar”; 
Item n – “Procurei apoio de profissionais de saúde, para me orientar”; Item o – “Tentei não pensar nisso”. 
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de 0,38. Assim, e pelo facto de não se demonstrar fiável, optamos por eliminar este 

sintoma da análise. 

 

Alopécia 

Foram eliminados 14 itens (item b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, r)7, resultado da aplicação 

do critério 1 para eliminação de itens. Depois efectuamos a ACP, face aos resultados 

obtidos e ao recurso ao critério 2, não foram excluídos itens neste passo. 

 

O cálculo da consistência interna (alpha de Cronbach) para cada subescala (dimensão) 

levou-nos a eliminar da análise mais 1 item (item a)8, uma vez que diminuía a 

consistência interna para valores inaceitáveis (α=0,55). Com a eliminação deste item 

passou para valores acima de 0,60. 

 

A variância total explicada é de 69,16%, e o primeiro factor (componente 1) é o que 

melhor explica essa variância (42,57%). A estrutura factorial final pode ser observada na 

tabela seguinte (tabela 11). 

 

Tabela 11. Componentes Principais da GESQ-D relativos a Alopécia 

 Componentes 
Itens da Escala 1 2 h2 

Dimensão 1 (α=0,67)    
p) Usei chapéu, lenço ou peruca 0,80  0,69 
q) Encontrei forças dentro de mim para ultrapassar os efeitos da 
queda do cabelo 

0,78  0,70 

    
Dimensão 2 (carga factorial 0,97)    
k) Fiz um corte pequeno, mesmo quando ainda não estava a cair, 
para me habituar 

 0,97 0,94 

    
Variância Explicada (Total=69,16%) 42,57 26,59  
Valores Próprios ou específicos (Eighenvalue) 1,70 1,06  

Nota: Rotação ortogonal pelo método Varimax, com normalização de Kaiser. 
 

A análise da validade convergente-discriminante foi aplicada apenas à dimensão 1 uma 

vez que a outra dimensão encontrada (dimensão 2) engloba um único item. Verificamos 

que os itens da dimensão 1 têm poder discriminativo entre a subescala a que pertencem 

e a outra subescala (tabela 12). 

                                           
7 Item b – “Comecei a usar shampoo neutro (ex: shampoo para bebés)”; Item c – “Fiz períodos de convívio com outras 
pessoas (ex: amigos, familiares, vizinhos...)”; Item d – “Mudei para uma escova mais macia/pente de dentes largos”; Item e 
– “Diminuí o número de vezes que me penteio”; Item f – “Rezei, ou meditei, para me sentir melhor”; Item g – “Procurei 
informação sobre como lidar com a queda do cabelo (ex: livros, revistas, internet...)”; Item h – “Não fiz nada, esperei que 
crescesse”; Item i – “Procurei apoio de profissionais de saúde, para me orientar”; Item j – “Isolei-me do convívio com os 
outros”; Item l – “Partilhei aquilo que sentia, em relação à queda do cabelo, com outras pessoas (ex: familiares, amigos, 
pessoas nas mesmas condições...)”; Item m – “Ocupei-me com outras actividades para não pensar nisso (ex: ler, ver TV, 
passear...)”; Item n – “Rapei o cabelo, quando começou a cair”; Item o – “Evitei mostrar aos que me são próximos (marido, 
filhos...) a minha falta de cabelo”; Item r – “Evitei mostrar aos outros a minha falta de cabelo”. 
8 Item a – “Tentei não pensar nisso”. 
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Tabela 12. Correlação item-escala da GESQ-D relativa a Alopécia  

 Subescalas (dimensões) 
Itens da Escala 1 2 

Dimensão 1 (α=0,67)   
p) Usei chapéu, lenço ou peruca 0,51 0,13 
q) Encontrei forças dentro de mim para ultrapassar os efeitos da queda do 
cabelo 

0,51 0,42 

   
Nota: A negrito indica-se a correlação do item com a escala em que está inserido. Os valores 
correspondentes a cada subescala foram corrigidos para sobreposição. 
 

Fadiga 

A análise dos resultados, no que se refere às estratégias de coping associadas à fadiga, 

começou pela aplicação do critério 1 da eliminação de itens. Nesta fase foram excluídos 

10 itens (item c, d, g, h, i, j, l, m, n, p)9. 

 

Nas fases seguintes, ACP e cálculo da consistência interna (alpha de Cronbach) para 

cada subescala (dimensão) (aplicação dos critérios 2 e 3 respectivamente) os resultados 

ditaram a manutenção dos itens em análise. 

 

Verificamos que a solução factorial explica 66,29% da variância total, e que o primeiro 

factor (componente 1) é o que melhor explica essa variância (46,90%) (tabela 13). 

 

Tabela 13. Componentes Principais da GESQ-D relativos a Fadiga 

 Componentes 
Itens da Escala 1 2 h2 

Dimensão 1 (α=0,71)    
e) Fiz períodos de repouso e pequenas sestas, ao longo do dia 0,78  0,62 
f) Pedi ajuda para executar as tarefas domésticas e as compras 0,66 0,49 0,67 
k) Ajustei as minhas actividades às forças que tinha (estabeleci 
prioridades) 

0,50 0,50 0,51 

o) Encontrei forças dentro de mim para lidar com o cansaço 0,84  0,70 
    
Dimensão 2 (α=0,82)    
a) Ia para a cama mais cedo do que o habitual  0,87 0,77 
b) Levantava-me mais tarde do que o habitual  0,81 0,72 
    
Variância Explicada (Total=66,29%) 46,90 19,40  
Valores Próprios ou específicos (Eighenvalue) 2,81 1,16  

Nota: Rotação ortogonal pelo método Varimax, com normalização de Kaiser. 
 

Na tabela seguinte (tabela 14), pode-se observar os resultados da validade convergente-

discriminante. Verificamos, pela análise dos mesmos que, excepto o item e (que não é 

                                           
9 Item c – “Rezei, ou meditei, para me sentir melhor”; Item d – “Tentei não pensar nisso”; Item g – “Fiz períodos de convívio 
com outras pessoas (ex: amigos, familiares, vizinhos...)”; Item h – “Partilhei aquilo que sentia, em relação ao cansaço, com 
outras pessoas (ex: familiares, amigos, pessoas nas mesmas condições...)”; Item i – “Fiz refeições pequenas mas mais 
frequentes do que o habitual”; Item j – “Procurei informação sobre como lidar com o cansaço (ex: livros, revistas, 
internet...)”; Item l – “Ocupei-me com outras actividades para não pensar nisso (ex: ler, ver TV, passear...)”; Item m – “Não 
fiz nada, esperei que passasse”; Item n – “Fiz exercício físico moderado (ex: pequenas caminhadas...)”; Item p – “Procurei 
apoio de profissionais de saúde, para me orientar”. 
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discriminativo) todos os outros têm poder discriminativo entre a subescala a que 

pertencem e a outra subescala. Optamos por manter o item e na escala, apesar deste 

não ter poder discriminativo, uma vez que se trata de uma estratégia amplamente usada 

(83,50%) pelos respondentes que sentiram fadiga. Para além disso parece-nos fazer, 

teoricamente, sentido na dimensão em que se insere e a sua eliminação reflectir-se-ia 

numa diminuição do alpha de Cronbach da dimensão 1 (de α=0,71 para α=0,65). 

 

Tabela 14. Correlação item-escala da GESQ-D relativa a Fadiga 

 Subescalas (dimensões) 
Itens da Escala 1 2 

Dimensão 1 (α=0,71)   
e) Fiz períodos de repouso e pequenas sestas, ao longo do dia 0,48 0,45 
f) Pedi ajuda para executar as tarefas domésticas e as compras 0,56 0,48 
k) Ajustei as minhas actividades às forças que tinha (estabeleci prioridades) 0,49 0,44 
o) Encontrei forças dentro de mim para lidar com o cansaço 0,45 0,24 
   
Dimensão 2 (α=0,82)   
a) Ia para a cama mais cedo do que o habitual 0,30 0,70 
b) Levantava-me mais tarde do que o habitual 0,49 0,70 
   
Nota: A negrito indica-se a correlação do item com a escala em que está inserido. Os valores 
correspondentes a cada subescala foram corrigidos para sobreposição. 
 

Dificuldade em dormir 

À semelhança do tratamento de dados efectuado para os restantes sintomas e 

estratégias de coping, também relativamente à dificuldade em dormir aplicamos os 

critérios 1 e 2 para eliminação de itens. Foram eliminados inicialmente 12 itens (item b, c, 

d, e, f, g, h, i, j, k, l, m). 

 

Na avaliação da consistência interna (alpha de Cronbach), usando os 2 itens restantes 

(item a, n)10, deparamo-nos com um valor de α de -0,13. Assim, e pelo facto de não se 

demonstrar fiável, optamos por eliminar este sintoma da análise. 

 

Ansiedade e/ou Tristeza 

Efectuamos a análise da escala relativa à ansiedade e/ou tristeza mediante a aplicação 

sucessiva dos três critérios de eliminação de itens. Assim, com a aplicação do critério 1 

foram eliminados 8 itens (item a, d, g, h, i, j, m, n)11. 

 

                                           
10 Item a – “Tomei medicação para dormir”; Item n – “Rezei, ou meditei, para me sentir melhor e conseguir dormir”. 
11 Item a – “Efectuei actividades de relaxamento (ex: meditação, relaxamento muscular progressivo...)”; Item d – “Fiz lista 
de coisas a fazer em cada dia”; Item g – “Procurei informação sobre como lidar com a ansiedade e/ou a tristeza (ex: livros, 
revistas, internet...)”; Item h – “Isolei-me do convívio com os outros”; Item i – “Procurei apoio de profissionais de saúde, 
para me orientar”; Item j – “Passei mais tempo na cama”; Item m – “Não fiz nada, esperei que passasse”; Item n – “Fiz 
períodos de convívio com outras pessoas (ex: amigos, familiares, vizinhos...)”. 
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Com a ACP (aplicação do critério 2) não foram eliminados itens. O cálculo da 

consistência interna (alpha de Cronbach) para cada subescala (dimensão) (aplicação do 

critério 3) levou-nos a excluir 1 item da análise (item f)12, uma vez que diminuía a 

consistência interna para valores inaceitáveis (α=0,10) e com a eliminação do mesmo 

passaria para valores acima de 0,60. A estrutura factorial final é apresentada na tabela 

seguinte (tabela 15). 

 

Tabela 15. Componentes Principais da GESQ-D relativos a Ansiedade e/ou 

Tristeza 

 Componentes 
Itens da Escala 1 2 h2 

Dimensão 1 (α=0,85)    
b) Partilhei aquilo que sentia com outras pessoas 0,85  0,74 
c) Tentei não pensar nisso 0,84  0,74 
e) Tentei pensar em coisas boas, para me ajudar a passar esta fase 0,80 -0,30 0,72 
l) Encontrei forças dentro de mim para ultrapassar o que estava a 
sentir 

0,69 0,58 0,81 

    
Dimensão 2 (carga factorial 0,76)    
k) Ocupei-me com outras actividades para não pensar nisso  0,76 0,58 
    
Variância Explicada (Total=65,97%) 43,03 22,94  
Valores Próprios ou específicos (Eighenvalue) 2,58 1,38  

Nota: Rotação ortogonal pelo método Varimax, com normalização de Kaiser. 
 

A análise da validade convergente-discriminante (tabela 16) permite-nos constatar que 

todos os itens têm poder discriminativo entre a subescala a que pertencem e a outra 

subescala. A dimensão 2 ficou excluída da análise da validade convergente-discriminante 

uma vez que contempla uma única estratégia de coping. 

 

Tabela 16. Correlação item-escala da GESQ-D relativa a Ansiedade e/ou Tristeza 

 Subescalas (dimensões) 
Itens da Escala 1 2 

Dimensão 1 (α=0,85)   
b) Partilhei aquilo que sentia com outras pessoas 0,76 0,23 
c) Tentei não pensar nisso 0,71 0,12 
e) Tentei pensar em coisas boas, para me ajudar a passar esta fase 0,71 0,04 
l) Encontrei forças dentro de mim para ultrapassar o que estava a sentir 0,59 0,54 
   
Nota: A negrito indica-se a correlação do item com a escala em que está inserido. Os valores 
correspondentes a cada subescala foram corrigidos para sobreposição. 
 

Alterações relacionadas com a sexualidade 

No âmbito do tratamento dos resultados das alterações relacionadas com a sexualidade, 

da aplicação dos três critérios para eliminação de itens, apenas o critério 1 levou a alterar 

                                           
12 Item f – “Rezei, ou meditei, para me sentir melhor” 
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a constituição da escala. Com base neste critério foram excluídos 12 itens (item a, b, c, d, 

e, f, g, h, k, l, m, n)13. Na tabela seguinte (tabela 17) apresentamos a estrutura factorial 

final. 

 

Tabela 17. Componentes Principais da GESQ-D relativos a Alterações 

relacionadas com a sexualidade 

 Componentes 
Itens da Escala 1 h2 

Dimensão 1 (α=0,77)   
i) Conversei com o meu companheiro sobre os meus sentimentos e 
preocupações 

0,91 0,83 

j) Encontrei forças dentro de mim para lidar com as alterações relacionadas com 
a sexualidade 

0,91 0,83 

   
Variância Explicada 82,80  
Valores Próprios ou específicos (Eighenvalue) 1,66  

 

Não foi efectuada análise da validade convergente-discriminante, no caso das alterações 

relacionadas com a sexualidade, uma vez que existia apenas uma dimensão. 

 

 

6.2. Principais efeitos secundários da quimioterapia, no tratamento 

ambulatório 

 

Na análise da ocorrência de efeitos secundários da quimioterapia surgem quatro 

sintomas em destaque. Os sintomas com maior incidência na amostra em estudo foram a 

fadiga (67,33%), a alopécia (53,85%), as náuseas e vómitos (45,67%) e a mucosite 

(44,48%). Já no que respeita à intensidade com que cada um destes sintomas ocorre é 

considerada, maioritariamente moderada, pela nossa amostra. A fadiga surge com 

intensidade Moderada em 61% dos elementos da amostra que foram alvo deste sintoma, 

nas náuseas e vómitos a intensidade é Moderada em 51,50% dos casos e no que 

respeita à intensidade com que surge a mucosite, é Moderada em 58,10% dos casos. 

Apenas a alopécia é maioritariamente considerada Intensa (56,40% dos casos). 

 

                                           
13 Item a – “Ocupei-me com outras actividades para não pensar nisso (ex: ler, ver TV, passear...)”; Item b – “Tentei não 
falar no assunto com o(a) meu(minha) companheiro(a)”; Item c – “Procurei informação sobre como lidar com as alterações 
relacionadas com a sexualidade (ex: livros, revistas, internet...)”; Item d – “Eu e o(a) meu(minha) companheiro(a) tentamos 
explorar outras formas de demonstrar o nosso amor”; Item e – “Procurei apoio de profissionais de saúde, para me orientar”; 
Item f – “Rezei, ou meditei, para me sentir melhor”; Item g – “Tentei não pensar nisso”; Item h – Partilhei aquilo que sentia 
com outras pessoas (ex: familiares, amigos, pessoas nas mesmas condições...)”; Item k – “Mantive as relações íntimas 
como o normal, apesar de não me apetecer tanto”; Item l – “Não fiz nada, esperei que passasse”; Item m – “Fiz períodos de 
convívio com outras pessoas (ex: amigos, familiares, vizinhos...)”; Item n – “Deixei de ter relações sexuais”. 
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A intensidade com que ocorrem estes sintomas, são considerados como Bastante/Muito 

incomodativos no caso da fadiga e da alopécia, reunindo nesta categoria 

respectivamente 61,10% e 52,80% dos casos. Relativamente às náuseas e vómitos e à 

mucosite os valores do grau de incómodo induzido pelo sintoma estão aproximados, 

Nada/Um pouco com 52,20% dos casos e Bastante/Muito com 47,80% no que se refere à 

náuseas e vómitos e respectivamente 56,60% e 43,50% relativamente à mucosite. 

 

Importa ainda salientar um outro sintoma, as insónias. Apesar de ser um sintoma com 

baixa incidência entre a amostra em estudo (28,50%), quando ocorre é um sintoma que 

mesmo considerado com intensidade Moderada (52,60% dos casos) incomoda 

Bastante/Muito em 75,60% das pessoas que são alvo dele. 

 

Podemos ter uma ideia mais global da incidência, intensidade e incómodo induzido por 

cada um dos sintomas através da análise da tabela seguinte (tabela 18). 

 

Tabela 18. Efeitos secundários da quimioterapia: incidência, intensidade e incómodo 
 Presença do 

sintoma 

Intensidade Incómodo 
 Fraca Moderada Intensa Nada/ 

Um pouco 
Bastante/ 

Muito 
 n (%) 
Náuseas e Vómitos  
(n=300) 

137 (45,67) 38 (27,90) 70 (51,50) 28 (20,60) 71 (52,20) 65 (47,80) 

Anorexia  
(n=299) 

86 (28,76) 12 (15,00) 49 (61,20) 19 (23,80) 38 (48,10) 41 (51,90) 

Mucosite  
(n=299) 

133 (44,48) 28 (21,70) 75 (58,10) 26 (20,20) 73 (56,60) 56 (43,50) 

Neuropatia Periférica  
(n=300) 

124 (41,33) 24 (19,50) 71 (57,70) 28 (22,80) 73 (59,80) 49 (40,20) 

Problemas 
pele/unhas  
(n=299) 

103 (34,45) 26 (26,30) 46 (46,50) 27 (27,30) 56 (56,60) 43 (43,40) 

Alopécia  
(n=299) 

161 (53,85) 25 (16,00) 43 (27,60) 88 (56,40) 74 (47,10) 83 (52,80) 

Fadiga  
(n=300) 

202 (67,33) 17 (8,70) 119 (61,00) 59 (30,30) 77 (38,80) 121 (61,10) 

Insónias  
(n=298) 

85 (28,52) 6 (7,70) 41 (52,60) 31 (39,70) 19 (24,40) 59 (75,60) 

Ansiedade/Tristeza  
(n=299) 

130 (43,48) 6 (4,70) 93 (73,20) 28 (22,00) 43 (33,80) 84 (66,10) 

Alteração 
sexualidade  
(n=286) 

98 (34,27) 18 (19,60) 45 (48,90) 29 (31,50) 53 (58,20) 38 (41,80) 

 

Como já referido na descrição do questionário, foi dada oportunidade de o participante 

referir outro(s) sintoma(s) que tivessem estado presentes, desde o último tratamento. 

Assim, houve 79 participantes no estudo (26,33% da amostra) que afirmaram ter sido 
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alvo de algum sintoma não descrito no questionário. Dos sintomas, que não faziam parte 

do questionário, que foram referidos pelos participantes salientamos as alterações do 

trânsito intestinal que reúnem 50,64% dos casos relatados (obstipação, 32,91%; diarreia, 

16,46%; obstipação e diarreia, 1,27%) e ainda a sensibilidade ocular (20,25%) (tabela 

19). 

 

Tabela 19. Outros efeitos secundários da quimioterapia (n=79) 

 n % 

Obstipação 26 32,91 

Sensibilidade ocular 16 20,25 

Diarreia 13 16,46 

Dor 9 11,39 

Alteração do peso 8 10,13 

Outros 5 6,33 

Obstipação e Diarreia 1 1,27 

Obstipação e Dor 1 1,27 

 

 

6.3. Estratégias usadas para lidar com os efeitos secundários da 

quimioterapia, no tratamento ambulatório 

 

Náuseas e Vómitos 

Os sintomas náuseas e/ou vómitos estiveram presentes em 137 dos nossos 

participantes. Das estratégias em análise, usadas para lidar com as náuseas e vómitos 

consequentes à quimioterapia, as mais usadas foram: Encontrei forças dentro de mim 

para ultrapassar as náuseas e vómitos (70,10%); Fiz algum repouso, recostado no sofá, 

após as refeições (69,60%); e Evitei comer alimentos gordurosos, doces e 

condimentados e com molhos (68,10%). 

 

Os participantes que usaram cada uma das estratégias classificaram-nas quanto à sua 

eficácia, ou seja, quantificaram numa escala de 1 a 5 o resultado obtido mediante o 

recurso a essa estratégia. Relativamente às três estratégias mais usadas, Alguma coisa 

surge como o resultado que reúne a maior parte dos participantes, 41,80% no caso da 

estratégia Encontrei forças dentro de mim para ultrapassar as náuseas e vómitos, e 

41,10% no caso da estratégia Evitei comer alimentos gordurosos, doces e 

condimentados e com molhos. Quanto à estratégia Fiz algum repouso, recostado no sofá, 

após as refeições os resultados obtidos dividem-se entre Alguma coisa e Muito, no 
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âmbito do resultado conseguido com o uso da estratégia, cada um deles reunindo 

37,60% dos participantes que recorreram a esta estratégia. 

 

Gostaríamos ainda de salientar algumas estratégias que quando aplicadas implicam 

algum contributo para a gestão das náuseas e vómitos. Apesar de nem todas estarem 

entre as mais usadas, no que respeita ao resultado obtido nenhum dos respondentes 

considerou que aplicá-las conduzia a não obter Nenhum resultado, são elas: Rezei, ou 

meditei, para me sentir melhor, Fiz períodos de convívio com outras pessoas, Encontrei 

forças dentro de mim para ultrapassar as náuseas e vómitos, Fiz algum repouso, 

recostado no sofá, após as refeições. Há uma outra estratégia que se salienta pela 

característica contrária, não há nenhum participante a considerar que o recurso à 

estratégia Tentei não pensar nisso tem Muitíssimo resultado. Esta é uma estratégia que, 

na generalidade da opinião dos participantes, surte efeitos abaixo do ponto intermédio da 

escala de Likert utilizada (M=2,91). 

 

Tabela 20. Estratégias usadas para lidar com as Náuseas e Vómitos e sua eficácia 
(n=137) 

 
Uso da 

estratégia 

Resultado obtido 
 

Nenhum Pouco 
Alguma 
coisa Muito 

Muitís-
simo M 

 n (%) 
b) Tentei não pensar nisso 
 

68 (51,10) 4 (5,90) 14 (20,60) 34 (50,00) 16 (23,50) 0 (0,00) 2,91 

d) Bebi água com gás ou chá 
 

68 (50,40) 3 (4,50) 9 (13,40) 28 (41,80) 26 (38,80) 1 (1,50) 3,19 

f) Rezei, ou meditei, para me 
sentir melhor 
 

80 (59,70) 0 (0,00) 8 (10,30) 29 (37,20) 28 (35,90) 13 (16,70) 3,59 

g) Fiz períodos de convívio com 
outras pessoas 
 

72 (53,30) 0 (0,00) 6 (8,60) 24 (34,30) 35 (50,00) 5 (7,10) 3,56 

h) Encontrei forças dentro de 
mim para ultrapassar as 
náuseas e vómitos 
 

94 (70,10) 0 (0,00) 12 (13,20) 38 (41,80) 31 (34,10) 10 (11,00) 3,43 

k) Partilhei aquilo que sentia, 
em relação às náuseas e 
vómitos, com outras pessoas 
 

73 (54,10) 2 (2,80) 13 (18,10) 35 (48,60) 19 (26,40) 3 (4,20) 3,11 

m) Evitei cheiros que me 
incomodassem, como de 
comida, fumo e perfumes 
 

86 (64,70) 1 (1,20) 13 (15,30) 30 (35,30) 30 (35,30) 11 (12,90) 3,44 

n) Fiz algum repouso, recostado 
no sofá, após as refeições 
 

94 (69,60) 0 (0,00) 11 (11,80) 35 (37,60) 35 (37,60) 12 (12,90) 3,52 

p) Evitei comer alimentos 
gordurosos, doces e 
condimentados e com molhos 
 

92 (68,10) 3 (3,30) 7 (7,80) 37 (41,10) 31 (34,40) 12 (13,30) 3,47 

q) Fiz higiene oral com mais 
frequência do que 
habitualmente 
 

85 (63,00) 2 (2,40) 8 (9,50) 29 (34,50) 36 (42,90) 9 (10,70) 3,50 

t) Fiz refeições pequenas mas 
mais frequentes do que o 
habitual 

78 (57,80) 4 (5,20) 10 (13,00) 29 (37,70) 31 (40,30) 3 (3,90) 3,25 
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Podemos ter uma ideia mais global do uso de cada estratégia, do resultado obtido 

mediante o recurso a ela e da sua eficácia através da análise da tabela anterior (tabela 

20). 

 

Quanto à eficácia global de cada estratégia constatamos que as estratégias consideradas 

pelo conjunto de participantes que as adoptaram como mais eficazes não coincidem com 

as mais usadas. Apenas uma delas, Fiz algum repouso, recostado no sofá, após as 

refeições, é também considerada uma das três mais eficazes. Podemos observar que as 

estratégias consideradas mais eficazes são Rezei, e meditei, para me sentir melhor 

(M=3,59), Fiz períodos de convívio com outras pessoas (M=3,56) e Fiz algum repouso, 

recostado no sofá, após as refeições (M=3,52). Os participantes consideraram que o 

resultado obtido na gestão das náuseas e vómitos com o recurso a estas estratégias se 

situava entre Alguma coisa e Muito. 

 

Anorexia 

As questões inerentes à anorexia afectaram 86 dos participantes do estudo. No âmbito 

da gestão da anorexia consequente à quimioterapia, as estratégias mais usadas pelos 

participantes que foram alvo deste sintoma foram Optei por dar preferência à comida que 

mais gostava e me apetecia (73,80%), Esforcei-me por comer, mesmo não apetecendo 

(73,50%) e Encontrei forças dentro de mim para lidar com a diminuição de apetite 

(65,10%). 

 

No que respeita ao resultado obtido com a adopção de cada uma destas estratégias, o 

ponto da escala de Likert que reúne maior número de participantes é o ponto 3 (Alguma 

coisa), sendo de 62,70% para Esforcei-me por comer, mesmo não apetecendo, de 

49,20% para a estratégia Optei por dar preferência à comida que mais gostava e me 

apetecia e de 44,20% para Encontrei forças dentro de mim para lidar com a diminuição 

de apetite. 

 

Também face à anorexia, na nossa amostra, há estratégias que quando aplicadas surtem 

sempre algum efeito, ou seja obteve-se um n=0 no ponto da escala Nenhum resultado 

obtido. São elas: Optei por comer alimentos frescos; Rezei, e meditei para me sentir 

melhor; Encontrei forças dentro de mim para lidar com a diminuição de apetite; Optei por 

dar preferência à comida que mais gostava e me apetecia. Já na obtenção do resultado 

Muitíssimo com o recurso a determinada estratégia, há apenas uma que nenhum 

participante a classificou como tal, foi Encontrei forças dentro de mim para lidar com a 

diminuição de apetite. 
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Consultando a tabela abaixo (tabela 21) conseguimos ter uma visão mais abrangente do 

uso de cada estratégia, do seu resultado e eficácia. 

 

Tabela 21. Estratégias usadas para lidar com a Anorexia e sua eficácia (n=86) 
 Uso da 

estratégia 

Resultado obtido 
 

Nenhum Pouco 
Alguma 
coisa Muito 

Muitís-
simo M 

 n (%) 
d) Optei por comer alimentos 
frescos 
 

53 (63,10) 0 (0,00) 9 (17,30) 22 (42,30) 18 (34,60) 3 (5,80) 3,29 

e) Rezei, ou meditei, para me 
sentir melhor 
 

47 (56,00) 0 (0,00) 5 (10,90) 18 (39,10) 17 (37,00) 6 (13,00) 3,52 

g) Encontrei forças dentro de 
mim para lidar com a 
diminuição de apetite 
 

54 (65,10) 0 (0,00) 11 (21,20) 23 (44,20) 18 (34,60) 0 (0,00) 3,13 

i) Evitei alimentos 
condimentados 
 

46 (56,10) 1 (2,40) 11 (26,80) 12 (29,30) 9 (22,00) 8 (19,50) 3,29 

j) Partilhei aquilo que sentia, 
em relação à falta de apetite, 
com outras pessoas 
 

49 (58,30) 1 (2,20) 8 (17,40) 21 (45,70) 13 (28,30) 3 (6,50) 3,20 

k) Tentei não pensar nisso 
 

45 (53,60) 5 (11,60) 8 (18,60) 18 (41,90) 8 (18,60) 4 (9,30) 2,95 

l) Esforcei-me por comer, 
mesmo não apetecendo 
 

61 (73,50) 5 (8,50) 4 (6,80) 37 (62,70) 12 (20,30) 1 (1,70) 3,00 

p) Optei por dar preferência à 
comida que mais gostava e 
me apetecia 

62 (73,80) 0 (0,00) 9 (14,80) 30 (49,20) 20 (32,80) 2 (3,30) 3,25 

 

As estratégias mais usadas pelos participantes não foram consideradas, por eles próprios 

através da classificação que fizeram, como sendo as mais eficazes para lidar com a 

anorexia. Relativamente à gestão da anorexia como consequência da quimioterapia, as 

estratégias consideradas como mais eficazes, pelos participantes, foram Rezei, e meditei, 

para me sentir melhor (M=3,52), Optei por comer alimentos frescos (M=3,29) e Evitei 

alimentos condimentados (M=3,29). Também, no que respeita à anorexia, foi considerado 

pelos participantes que o resultado obtido, na generalidade, se situava entre Alguma 

coisa e Muito. A estratégia Tentei não pensar nisso revelou-se pouco eficaz, uma vez que 

foi situada abaixo do ponto intermédio da escala de Likert utilizada (M=2,95). 

 

Mucosite 

A presença de mucosite como sintoma pós-quimioterapia é referida por 133 dos 

participantes do estudo. As três estratégias mais usadas para lidar com este sintoma 

foram: Bebi mais líquidos para manter a boca e garganta húmidas (76,30%), Fiz 

bochechos (com medicação prescrita e/ou elixir oral) (73,50%) e Encontrei forças dentro 

de mim para lidar com os problemas da boca e garganta (62,90%). 
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Face à adopção destas estratégias os participantes consideraram, na sua maioria, o 

resultado obtido como sendo Alguma coisa em qualquer uma delas: Encontrei forças 

dentro de mim para lidar com os problemas da boca e garganta (47,40%), Bebi mais 

líquidos para manter a boca e garganta húmidas (46,40%) e Fiz bochechos (com 

medicação prescrita e/ou elixir oral) (44,70%). 

 

Três estratégias foram consideradas como indutoras de algum resultado, tendo obtido 

zero respostas no ponto 1 da escala de Likert (Nenhum resultado obtido), foram elas: 

Bebi mais líquidos para manter a boca e garganta húmidas; Fiz bochechos (com 

medicação prescrita e/ou elixir oral); Evitei alimentos ácidos, condimentados, salgados, 

estaladiços e secos. 

 

Podemos ter uma visão mais global da utilização e resultado de cada estratégia 

consultado a tabela abaixo (tabela 22). 

 

Tabela 22. Estratégias usadas para lidar com a Mucosite e sua eficácia (n=133) 
 Uso da 

estratégia 

Resultado obtido 
 Nenhum Pouco Alguma 

coisa Muito Muitís-
simo M 

 n (%) 
a) Bebi mais líquidos para 
manter a boca e garganta 
húmidas 
 

100 (76,30) 0 (0,00) 10 (10,30) 37 (38,10) 45 (46,40) 5 (5,20) 3,46 

g) Fiz bochechos (com 
medicação prescrita e/ou 
elixir oral) 
 

97 (73,50) 0 (0,00) 8 (8,50) 35 (37,20) 42 (44,70) 9 (9,60) 3,55 

h) Ingeri os alimentos à 
temperatura ambiente 
 

75 (56,80) 3 (4,10) 11 (15,10) 22 (30,10) 33 (45,20) 4 (5,50) 3,33 

n) Encontrei forças dentro de 
mim para lidar com os 
problemas da boca e 
garganta 
 

83 (62,90) 1 (1,30) 8 (10,30) 37 (47,40) 26 (33,30) 6 (7,70) 3,36 

o) Evitei bebidas alcoólicas, 
tabaco, palitos e objectos 
afiados 
 

71 (54,20) 1 (1,60) 4 (6,20) 17 (26,60) 20 (31,20) 22 (34,40) 3,91 

p) Evitei alimentos ácidos, 
condimentados, salgados, 
estaladiços e secos 

75 (56,80) 0 (0,00) 6 (9,20) 20 (30,80) 24 (36,90) 15 (23,10) 3,74 

 

Da análise das estratégias consideradas mais eficazes, pelos participantes, constatamos 

que apenas uma das estratégias mais usada está também entre as três mais eficazes, é 

ela Fiz bochechos (com medicação prescrita e/ou elixir oral) (M=3,55). As outras duas 

estratégias consideradas como as mais eficazes são: Evitei bebidas alcoólicas, tabaco, 

palitos e objectos afiados (M=3,91) e Evitei alimentos ácidos, condimentados, salgados, 

estaladiços e secos (M=3,74). Os participantes consideraram que o resultado obtido, na 
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generalidade, com a adopção das estratégias de coping se situava entre Alguma coisa e 

Muito. 

 

Neuropatia Periférica 

A neuropatia periférica é um sintoma referido por 124 dos participantes do estudo. As 

estratégias mais usadas para lidar com este sintoma foram: Encontrei forças dentro de 

mim para lidar com a sensação de picadelas e/ou adormecimento das mãos e pés 

(67,20%), Massajei as mãos e/ou os pés (62,30%) e Evitei expor-me a temperaturas 

muito quentes e/ou muito frias (61,50%). 

 

Também o resultado obtido com a adopção de qualquer uma destas três estratégias, é 

considerado pelos participantes como sendo Alguma coisa, em 49,30% das respostas 

para a estratégia Evitei expor-me a temperaturas muito quentes e/ou muito frias, em 44% 

das respostas para a estratégia Massajei as mãos e/ou os pés e em 41,80% das 

respostas para a estratégia Encontrei forças dentro de mim para lidar com a sensação de 

picadelas e/ou adormecimento das mãos e pés. 

 

Tabela 23. Estratégias usadas para lidar com a Neuropatia Periférica e sua eficácia 
(n=124) 

 Uso da 
estratégia 

Resultado obtido 
 Nenhum Pouco Alguma 

coisa 
Muito Muitís-

simo M 
 n (%) 
a) Evitei expor-me a 
temperaturas muito quentes 
e/ou muito frias 
 

75 (61,50) 3 (4,10) 7 (9,60) 36 (49,30) 23 (31,50) 4 (5,50) 3,25 

b) Massajei as mãos e/ou os 
pés 
 

76 (62,30) 5 (6,70) 15 (20,00) 33 (44,00) 18 (24,00) 4 (5,30) 3,01 

c) Partilhei aquilo que sentia, 
em relação a estes sintomas, 
com outras pessoas 
 

63 (52,10) 8 (13,30) 7 (11,70) 32 (53,30) 11 (18,30) 2 (3,30) 2,87 

e) Ocupei-me com outras 
actividades para não pensar 
nisso 
 

64 (52,50) 2 (3,40) 12 (20,30) 25 (42,40) 12 (20,30) 8 (13,60) 3,20 

f) Tentei não pensar nisso 
 

69 (57,00) 4 (6,20) 14 (21,50) 21 (32,30) 21 (32,30) 5 (7,70) 3,14 

i) Tentei resguardar-me do 
frio para ir à rua 
 

61 (50,00) 0 (0,00) 9 (15,50) 25 (43,10) 19 (32,80) 5 (8,60) 3,34 

j) Encontrei forças dentro de 
mim para lidar com a 
sensação de picadelas e/ou 
adormecimento das mãos e 
pés 

82 (67,20) 3 (3,80) 10 (12,70) 33 (41,80) 27 (34,20) 6 (7,60) 3,29 

 

A estratégia Tentei resguardar-me do frio para ir à rua foi considerada pelos participantes 

que a usaram como tendo, sempre que aplicada, algum resultado, uma vez que o ponto 

correspondente a Nenhum resultado obtido, reuniu zero respostas. Para termos uma 
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ideia global do uso de cada estratégia, do resultado obtido com a sua aplicação e da sua 

eficácia podemos consultar a tabela anterior (tabela 23). 

 

No que respeita às estratégias para lidar com a neuropatia periférica podemos observar 

que 2 das estratégias mais usadas pelos participantes são consideradas por eles como 

sendo também das de maior eficácia. Assim, na gestão da neuropatia periférica 

relacionada com a quimioterapia, as estratégias consideradas como mais eficazes foram: 

Tentei resguardar-me do frio para ir à rua (M=3,34); Encontrei forças dentro de mim para 

lidar com a sensação de picadelas e/ou adormecimento das mãos e pés (M=3,29); e 

Evitei expor-me a temperaturas muito quentes e/ou muito frias (M=3,25). Assim, podemos 

dizer que os participantes consideraram que o resultado obtido, na generalidade, se 

situava entre Alguma coisa e Muito. Surge uma estratégia que não se integra nesta 

classificação geral de eficácia, é a estratégia Partilhei aquilo que sentia, em relação a 

estes sintomas, com outras pessoas, uma vez que os participantes, globalmente, a 

situaram abaixo do ponto 3 (ponto intermédio correspondente ao resultado Alguma coisa) 

da escala de Likert usada. 

 

Alopécia 

A consulta da tabela seguinte (tabela 24) proporciona-nos uma visão mais global da 

utilização, resultado obtido e eficácia de cada estratégia de coping. 

 

Tabela 24. Estratégias usadas para lidar com a Alopécia e sua eficácia (n=161) 
 Uso da 

estratégia 

Resultado obtido 
 Nenhum Pouco 

Alguma 
coisa Muito 

Muitís-
simo M 

 n (%) 
k) Fiz um corte pequeno, 
mesmo quando ainda não 
estava a cair, para me 
habituar 
 

86 (54,40) 4 (4,90) 10 (12,30) 28 (34,60) 31 (38,30) 8 (9,90) 3,36 

p) Usei chapéu, lenço ou 
peruca 
 

111 (70,70) 4 (3,80) 6 (5,80) 33 (31,70) 50 (48,10) 11 (10,60) 3,56 

q) Encontrei forças dentro de 
mim para ultrapassar os 
efeitos da queda do cabelo 

100 (63,30) 3 (3,10) 5 (5,20) 27 (27,80) 50 (51,50) 12 (12,40) 3,65 

 

Entre os participantes neste estudo houve 161 que referiram a alopécia como efeito 

secundário da quimioterapia. Das estratégias em análise, todas foram utilizadas por mais 

de 50% dos participantes que referiram o sintoma, mas há uma que se destaca, a 

estratégia Usei chapéu, lenço ou peruca que foi usada por 70,70% dessa amostra. 
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O resultado obtido com a adopção desta estratégia foi considerado como sendo Muito por 

48,10% dos participantes, não sendo, contudo, coincidente com a estratégia mais eficaz. 

A estratégia considerada como mais eficaz foi Encontrei forças dentro de mim para 

ultrapassar os efeitos da queda do cabelo (M=3,65). 

 

Fadiga 

A fadiga surge como um sintoma com grande incidência após a quimioterapia, 202 

participantes referem ter sido alvo deste sintoma. Das estratégias usadas para lidar com 

a fadiga as três estratégias mais usadas foram: Fiz períodos de repouso e pequenas 

sestas, ao longo do dia (83,50%), Levantava-me mais tarde do que o habitual (65%) e 

Ajustei as minhas actividades diárias às forças que tinha (estabeleci prioridades) (64%). 

 

Os participantes que usaram estas estratégias referem, maioritariamente, que o resultado 

obtido no caso da estratégia Fiz períodos de repouso e pequenas sestas, ao longo do dia 

foi Alguma coisa (42,90%) ou Muito (41,70%); que a estratégia Levantava-me mais tarde 

do que o habitual resultou Alguma coisa (49,60%); e obtiveram Muito resultado (44,80%) 

no caso da estratégia Ajustei as minhas actividades diárias às forças que tinha 

(estabeleci prioridades). Interessa ainda salientar que face à estratégia Ajustei as minhas 

actividades diárias às forças que tinha (estabeleci prioridades) não houve participantes a 

considerarem que o resultado da sua adopção foi Nenhum, e que no caso da estratégia 

Fiz períodos de repouso e pequenas sestas, ao longo do dia apenas 1 participante refere 

Nenhum resultado obtido. 

 

Tabela 25. Estratégias usadas para lidar com a Fadiga e sua eficácia (n=202) 
 Uso da 

estratégia 

Resultado obtido 
 Nenhum Pouco Alguma 

coisa Muito Muitís-
simo M 

 n (%) 
a) Ia para a cama mais cedo 
do que o habitual 
 

117 (58,50) 5 (4,50) 14 (12,50) 50 (44,60) 37 (33,00) 6 (5,40) 3,22 

b) Levantava-me mais tarde 
do que o habitual 
 

130 (65,00) 4 (3,10) 12 (9,30) 64 (49,60) 41 (31,80) 8 (6,20) 3,29 

e) Fiz períodos de repouso e 
pequenas sestas, ao longo do 
dia 
 

167 (83,50) 1 (0,60) 16 (9,80) 70 (42,90) 68 (41,70) 8 (4,90) 3,40 

f) Pedi ajuda para executar as 
tarefas domésticas e as 
compras 
 

105 (53,00) 2 (1,90) 5 (4,80) 28 (26,90) 48 (46,20) 21 (20,20) 3,78 

k) Ajustei as minhas 
actividades diárias às forças 
que tinha (estabeleci 
prioridades) 
 

128 (64,00) 0 (0,00) 17 (13,60) 42 (33,60) 56 (44,80) 10 (8,00) 3,47 

o) Encontrei forças dentro de 
mim para lidar com o cansaço 

127 (63,50) 1 (0,80) 20 (16,40) 55 (45,10) 42 (34,40) 4 (3,30) 3,23 
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A tabela anterior (tabela 25) ilustra melhor o cenário relativamente às várias estratégias 

usadas, ao resultado obtido pela sua adopção e à eficácia das mesmas. 

 

Já no que respeita à eficácia das várias estratégias, nem sempre as mais usadas foram 

também consideradas como as mais eficazes. Houve duas das estratégias que se 

encontravam entre as mais usadas que foram também consideradas como sendo das 

mais eficazes, são elas: Ajustei as minhas actividades diárias às forças que tinha 

(estabeleci prioridades) (M=3,47) e Fiz períodos de repouso e pequenas sestas, ao longo 

do dia (M=3,40). A estratégia Pedi ajuda para executar as tarefas domésticas e as 

compras foi considerada, pelos participantes, a mais eficaz (M=3,78). Assim, mantém-se 

a tendência dos sintomas anteriores, considerando o resultado obtido pela adopção das 

várias estratégias, na generalidade, situado entre Alguma coisa e Muito. 

 

Ansiedade e/ou Tristeza 

Há 130 participantes que referem a ansiedade e/ou tristeza como efeito secundário da 

quimioterapia. Relativamente às estratégias de coping em análise, o recurso às mesmas 

apresenta-se, nestes sintomas, bastante equilibrado. No entanto salientam-se duas como 

as mais usadas, são elas: Encontrei forças dentro de mim para ultrapassar o que estava 

a sentir (70,90%) e Tentei pensar em coisas boas, para me ajudar a passar esta fase 

(67,70%). 

 

O resultado obtido mediante a adopção de cada uma destas estratégias é de Alguma 

coisa (49,40%) no caso de Encontrei forças dentro de mim para ultrapassar o que estava 

a sentir e equitativamente dividido entre Alguma coisa (39,30%) e Muito (39,30%) no 

caso da estratégia Tentei pensar em coisas boas, para me ajudar a passar esta fase. 

 

No âmbito da ansiedade e/ou tristeza, os participantes usaram maioritariamente as 

estratégias que também consideraram como sendo as mais eficazes: Tentei pensar em 

coisas boas, para me ajudar a passar esta fase (M=3,32) e Encontrei forças dentro de 

mim para ultrapassar o que estava a sentir (M=3,29). Também nestes sintomas, os 

resultados obtidos estão, na generalidade, compreendidos entre Alguma coisa e Muito. 

Apenas com a estratégia de coping Tentei não pensar nisso, o resultado obtido se situa 

abaixo do ponto 3 (correspondente ao resultado Alguma coisa) da escala de Likert usada.  

 

A tabela seguinte (tabela 26) possibilita-nos comparar as várias estratégias de coping 

relativamente ao seu uso e eficácia. 
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Tabela 26. Estratégias usadas para lidar com a Ansiedade e/ou Tristeza e sua 
eficácia (n=130) 

 Uso da 
estratégia 

Resultado obtido 
 Nenhum Pouco 

Alguma 
coisa Muito 

Muitís-
simo M 

 n (%) 
b) Partilhei aquilo que sentia 
com outras pessoas 
 

77 (60,60) 1 (1,30) 13 (17,10) 39 (51,30) 19 (25,00) 4 (5,30) 3,16 

c) Tentei não pensar nisso 
 

81 (63,80) 7 (8,80) 15 (18,80) 37 (46,20) 19 (23,80) 2 (2,50) 2,92 

e) Tentei pensar em coisas 
boas, para me ajudar a passar 
esta fase 
 

86 (67,70) 3 (3,60) 10 (11,90) 33 (39,30) 33 (39,30) 5 (6,00) 3,32 

k) Ocupei-me com outras 
actividades para não pensar 
nisso 
 

81 (63,80) 3 (3,80) 6 (7,60) 42 (53,20) 25 (31,60) 3 (3,80) 3,24 

l) Encontrei forças dentro de 
mim para ultrapassar o que 
estava a sentir 

90 (70,90) 1 (1,10) 9 (10,30) 43 (49,40) 32 (36,80) 2 (2,30) 3,29 

 

Alterações relacionadas com a sexualidade 

Dos participantes no estudo, 98 referem alterações relacionadas com a sexualidade no 

período pós-quimioterapia. Das duas estratégias em análise salientamos Conversei com 

o meu companheiro sobre os meus sentimentos e preocupações (64,90%) como a mais 

usada. 

 

A adopção desta estratégia foi considerada como Muito eficaz por 51,70% dos 

participantes que a usaram. Esta é também a estratégia que os participantes 

consideraram mais eficaz (M=3,53). 

 

Relativamente à outra estratégia em análise (Encontrei forças dentro de mim para lidar 

com as alterações relacionadas com a sexualidade) gostaríamos de salientar o facto de 

não ser considerada como indutora nem de Nenhum nem de Muitíssimo resultado. 

Podemos observar tudo o descrito, de forma mais ampla, na tabela abaixo (tabela 27). 

 

Tabela 27. Estratégias usadas para lidar com as Alterações relacionadas com a 
sexualidade e sua eficácia (n=98) 

 Uso da 
estratégia 

Resultado obtido 
 Nenhum Pouco 

Alguma 
coisa Muito 

Muitís-
simo M 

 n (%) 
i) Conversei com o meu 
companheiro sobre os meus 
sentimentos e preocupações 
 

61 (64,90) 1 (1,70) 9 (15,50) 12 (20,70) 30 (51,70) 6 (10,30) 3,53 

j) Encontrei forças dentro de 
mim para lidar com as 
alterações relacionadas com a 
sexualidade 

51 (54,80) 0 (0,00) 5 (10,40) 23 (47,90) 20 (41,70) 0 (0,00) 3,31 
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6.4. Principais fontes de informação utilizadas na gestão dos efeitos 

secundários da quimioterapia, no tratamento ambulatório 

 

No que respeita à procura de informação (ou fornecimento da mesma de forma 

espontânea) para fundamentar a escolha de estratégias para lidar com os efeitos da 

quimioterapia, 258 participantes respondem afirmativamente. Podemos observar os 

resultados na tabela 28. 

 

No sentido de melhor conhecer quais as fontes de informação que a nossa amostra usou, 

e qual a importância que cada uma delas teve, colocamos essa questão. Dos resultados 

salienta-se o médico (90,70%), o enfermeiro (84,40%) e a leitura de folhetos informativos 

(72,70%). A importância que foi atribuída, pelos participantes, a cada uma das fontes de 

informação que salientamos foi, na generalidade, Muita; no caso do médico com 52,60% 

dos que usaram esta fonte a considerá-la como Muito importante, os enfermeiros são 

considerados uma fonte de informação Muito importante por 51,70% da amostra que 

recorreu a eles; já no caso da leitura de folhetos informativos, 44,30% da amostra que 

usa esta fonte de informação considera-a Muito importante e 41,50% acha que os 

folhetos ajudam Alguma coisa. 

 

Tabela 28. Fontes de informação: quais são elas e a sua importância (n=258) 
 Uso da 

fonte 

Importância 
 Nenhuma Pouca Alguma 

coisa Muita Muitís- 
sima M 

 n (%) 
Médico  
 

233 (90,70) 4 (1,80) 13 (5,70) 61 (26,80) 120 (52,60) 30 (13,20) 3,70 

Enfermeiro  
 

216 (84,40) 0 (0,00) 11 (5,20) 58 (27,50) 109 (51,70) 33 (15,60) 3,78 

Outro profissional de saúde 
 

14 (5,50) 0 (0,00) 1 (8,30) 6 (50,00) 3 (25,00) 2 (16,70) 3,50 

Folhetos informativos 
 

186 (72,70) 2 (1,10) 6 (3,30) 76 (41,50) 81 (44,30) 18 (9,80) 3,58 

Internet  
 

56 (21,90) 0 (0,00) 4 (7,10) 24 (42,90) 17 (30,40) 11 (19,60) 3,62 

Familiares e amigos 
 

94 (36,70) 0 (0,00) 8 (8,70) 47 (51,10) 30 (32,60) 7 (7,60) 3,39 

Outros doentes 
 

98 (38,30) 1 (1,00) 15 (15,60) 38 (39,60) 34 (35,40) 8 (8,30) 3,34 

Experiência pessoal anterior 48 (18,80) 0 (0,00) 9 (19,10) 14 (29,80) 18 (38,30) 6 (12,80) 3,45 

 

De salientar ainda que, independentemente da fonte de informação que os participantes 

tenham usado, poucos são os que lhe atribuem Nenhuma importância. No caso das 

fontes mais usadas, relativamente à atribuição de Nenhuma importância, emergem 

valores de 1,80% no caso de o médico ser a fonte e 1,10% relativamente à leitura de 
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folhetos informativos. Nenhum dos participantes que refere o enfermeiro como fonte de 

informação considerou esta fonte com Nenhuma importância. 

 

As fontes de informação consideradas pelos participantes como de maior importância 

coincidem com as mais usadas, no caso do enfermeiro (M=3,78) e do médico (M=3,70). 

A importância da internet como fonte de informação é frisada pelos participantes que a 

usaram (M=3,62), atribuíram-lhe importância ligeiramente inferior ao enfermeiro e ao 

médico. Os folhetos informativos, embora com menor importância (M=3,58) do que os 

anteriormente mencionados é classificado, pelos participantes, como tendo uma 

importância acima do ponto intermédio da escala de Likert usada (superior a 3, Alguma 

coisa). 

 

Dos participantes na nossa amostra apenas 7 (2,30%) usaram fontes de informação não 

constantes do questionário, foram elas a televisão (2%) e os voluntários da instituição 

(0,30%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

7. Discussão 

 

 

Pretendemos, nesta fase do trabalho, analisar aspectos do estudo que nos parecem mais 

relevantes, seja pelo seu significado intrínseco ou pelo significado adquirido quando 

comparados os resultados com os de outros estudos desenvolvidos no âmbito desta 

temática. Para além de reflectirmos sobre os aspectos positivos e as limitações 

acarretadas pelas opções metodológicas tomadas, faremos uma análise crítica dos 

resultados obtidos. 

 

 

7.1. Aspectos metodológicos 

 

Parece-nos pertinente efectuar algumas considerações acerca de aspectos 

metodológicos deste estudo, nomeadamente no que respeita à amostra e instrumento de 

colheita de dados utilizados. Isto porque implicam algumas limitações e cuidados na 

interpretação dos resultados obtidos, tal como nas conclusões que deles derivam. 

 

No que respeita à amostra é de referir o risco de esta não ser representativa da 

população, uma vez que recorremos a uma amostragem por conveniência, baseada no 

facto de o participante reunir os critérios de inclusão no estudo, se encontrar presente no 

local e momento de colheita de dados e aceitar participar no estudo. Temos presente que 

as características da nossa amostra podem não ser totalmente sobreponíveis com a 

caracterização real da população em estudo, o que nos leva a ser cautelosas na análise 

dos resultados obtidos e manter presente que esses mesmos resultados não serão 

generalizáveis à população. Relativamente à dimensão da amostra, no âmbito da 

validação da escala, a opção foi seguir o descrito na literatura, contudo uma vez que a 

nossa escala inicial contemplava um elevado número de itens não fomos além dos 300 

participantes, ponto além do qual, segundo Tinsley e Tinsley (1987, cit. por Moreira, 

2004), os erros aleatórios de medição tendem a anular-se. 

 

Isto leva-nos a um outro ponto das considerações metodológicas, o instrumento de 

colheita de dados. A versão inicial da GESQ-D apresenta-se como um instrumento 

extenso, que aborda estratégias que, embora descritas na literatura e referidas nos 

instrumentos em língua inglesa que nos serviram de guia, não foram usadas ou foram 

usadas por uma minoria dos participantes. Embora os participantes, durante o pré-teste, 
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não o tenham referenciado maioritariamente como extremamente extenso, tememos que 

a repetição de estratégias de coping nos vários sintomas e o seu número elevado 

possam ser factores de distracção no preenchimento do questionário. Parece-nos 

pertinente que partindo da versão final da GESQ-D (resultado da validação da escala) 

seja efectuado um estudo mais alargado da sua validade, nomeadamente pela aplicação 

a outras amostras. Desta forma tornar-se-ia possível a aplicação deste instrumento no 

dia-a-dia de um hospital de dia de quimioterapia, para melhor monitorizar o doente e 

rentabilizar os meios disponíveis. 

 

 

7.2. Validação da escala de gestão dos efeitos secundários da 

quimioterapia 

 

Tendo como base os resultados dos testes de normalidade da distribuição Kolmogorov-

Smirnov e Shapiro-Wilk, optamos por recorrer a testes paramétricos para validação da 

nossa escala. 

 

O instrumento utilizado para a colheita de dados, o questionário GESQ-D, mostrou-se de 

aplicação não muito longa (20 minutos), de fácil compreensão e não ofensivo para os 

respondentes. O GESQ-D teve uma boa aceitação junto dos participantes no estudo. A 

utilização deste instrumento depois de validado permite o uso de uma versão mais curta 

(devido à redução do número de itens), e por isso ainda menos morosa a sua aplicação. 

 

Para análise da validade da escala utilizada, avaliamos a fidelidade e validade da 

mesma. A fidelidade foi analisada através da consistência interna (cálculo do alpha de 

Cronbach). No que respeita à validade, verificou-se a validade de conteúdo (questionário 

submetido a um grupo de peritos no assunto em estudo) e a validade de construto 

(análise de componentes principais e validade convergente-discriminante). 

 

Na análise do questionário considerou-se necessário explorar as propriedades 

psicométricas da escala em cada sintoma em separado. O GESQ-D acaba por ser 

constituído por um conjunto de várias escalas. Assim, de um modo geral podemos dizer 

que os resultados obtidos para a consistência interna das subescalas apresentaram 

valores aceitáveis, uma vez que se encontram acima de 0,60 (Ribeiro, 1999); a dimensão 

encontrada, entre as várias escalas, com valores mais baixos apresenta α=0,64 (alpha de 

Cronbach). A análise dos resultados inerentes à validade convergente-discriminante 
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demonstrou, na quase totalidade dos casos a confirmação da estrutura factorial 

encontrada através dos testes efectuados anteriormente (ACP e consistência interna). 

 

Na análise seguinte optamos por, à semelhança do efectuado pelas autoras do SCD, 

explorar item a item as estratégias de coping uma vez que as dimensões encontradas 

não agrupavam estratégias que tivessem um referencial teórico comum claro, ou seja, 

não se observou relação entre a forma que os participantes associaram as estratégias de 

coping, face à sua eficácia, e qualquer organização teórica conhecida até ao momento. 

Graças a isto consideramos mais cauteloso, nesta fase, não atribuir nome a cada uma 

das dimensões nem apresentar os resultados em função dessas mesmas dimensões. 

 

A GESQ-D (versão depois da validação) (Anexo VI) demonstrou-se válida e fiável para 

abordagem da gestão dos efeitos secundários da quimioterapia no cenário ambulatório, 

no entanto serão necessários mais estudos no sentido de melhor averiguar a validade 

deste instrumento (sejam eles em amostras mais alargadas, outros cenários e medidas 

de comparação) e também para que seja possível a associação a conceitos teóricos de 

forma mais consistente. 

 

 

7.3. Principais efeitos secundários da quimioterapia, no tratamento 

ambulatório 

 

Os sintomas, secundários à quimioterapia, que emergem neste estudo, como tendo maior 

incidência são a fadiga, a alopécia, as náuseas e vómitos e a mucosite. O facto da fadiga 

se encontrar entre estes sintomas não nos surpreende, uma vez que é conhecido o efeito 

da quimioterapia a nível de depressão medular, com a baixa de hemoglobina inerente, 

logo a fadiga seria algo a esperar. Estes dados são corroborados por outros estudos na 

área, nos quais a fadiga surge como um dos sintomas com maior incidência e mais 

relevantes em doentes oncológicos a efectuar quimioterapia (Beisecker et al., 1997; 

Dikken & Sitzia, 1998; Griffin et al., 1996; Lindley et al., 1999; Williams et al., 2006). 

 

A fadiga é frequentemente relatada como sendo o sintoma mais perturbador e limitante 

para muitos doentes oncológicos a efectuar quimioterapia (Richardson, 1995 cit. por 

Dikken & Sitzia, 1998). Ao observar os resultados obtidos na nossa amostra, podemos 

constatar que estes vêm ao encontro do estudo referido. Apesar de os participantes neste 

estudo (61%) considerarem que a intensidade da fadiga de que foram alvo foi moderada, 
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quando analisamos as respostas no que respeita ao incómodo que isso lhes provocou 

vemos que 61,10% deles considerou-o como bastante ou muito incomodativo. 

 

Este sintoma revela-se bastante problemático, uma vez que condiciona toda a forma de 

estar da pessoa, levando-a a reorganizar os seus dias em função da energia existente. 

Acaba por relembrar que as actividades do dia-a-dia mudaram, materializa algumas das 

ideias de vulnerabilidade associadas ao cancro e torna presente a perda/mudança de 

papeis sociais associadas a estas doenças e/ou tratamentos. Terá, acreditamos, uma 

influência importante na qualidade de vida do doente oncológico. Por tudo isto será um 

sintoma de eleição para a exploração e intervenção de enfermagem. 

 

Outros sintomas que surgem, na literatura, entre os mais referidos pelo doente 

oncológico a efectuar quimioterapia são as náuseas/vómitos e a anorexia (Almeida, 

Gutiérrez, & Adami, 2004; Beisecker et al., 1997; Carelle et al., 2002; Chernecky, 1991; 

Chou et al., 2007; Dikken & Sitzia, 1998; Dodd, 1982; Griffin et al., 1996; Hofman et al., 

2004; Musci & Dodd, 1990; Nail et al., 1991; Williams & Schreier, 2004). No nosso 

estudo, 45,70% dos participantes foi alvo de náuseas e vómitos, mas apenas 28,80% 

refere a presença de anorexia. Por um lado poderíamos dizer que a fraca incidência da 

anorexia se pode dever ao facto de simplesmente não ser relatada por ser um sintoma 

esperado pelos doentes, como é defendido por Brown (2001), mas esta tentativa de 

explicação acaba por perder fundamento quando observamos que apesar de as náuseas 

e vómitos serem efeitos, secundários à quimioterapia, esperados, continuam a ser dos 

sintomas mais relatados. Assim, questionamo-nos se o facto da incidência de anorexia na 

nossa amostra não corroborar os resultados de outros estudos internacionais, se deverá 

ao facto de alguns dos esquemas de quimioterapia, actualmente efectuados no nosso 

cenário, incluírem corticóides. Consideramos que este poderá ser um factor a considerar 

nesta alteração da tendência de resultados, no que respeita à anorexia, uma vez que 

acarreta alteração do apetite no sentido contrário. 

 

Encontrando-se ainda entre os sintomas com maior incidência, na amostra em estudo, 

está a alopécia, presente em 53,80% dos participantes. Apesar de Hofman e seus 

colegas (2004) o referirem como um dos sintomas com menor frequência, são vários os 

estudos que colocam a alopécia entre os sintomas com maior incidência e intensidade 

(Beisecker et al., 1997; Dikken & Sitzia, 1998; Dodd, 1982; Griffin et al., 1996; Lindley et 

al., 1999; Williams et al., 2006). Analisando os nossos resultados no que respeita à 

intensidade e grau de incómodo induzido pela alopécia constatamos que 56,40% da 

amostra, que foi alvo deste sintoma, considerou que aconteceu de forma intensa. Ter 
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alopécia foi bastante ou muito incomodativo para 52,80% dos que tiveram este sintoma. 

Tendo em conta que a amostra é maioritariamente feminina (65%), e que o cabelo é um 

elemento importante a nível da feminilidade, parece-nos fazer sentido os resultados 

obtidos. 

 

Já no que respeita à mucosite oral, mesmo sendo referida por 44,50% dos participantes 

no estudo, a sua intensidade é maioritariamente moderada, sendo considerada como 

nada ou pouco incomodativa em 56,60% dos casos. Noutros estudos efectuados este é 

um sintoma que, apesar de ser referido como um dos mais frequentes (Dikken & Sitzia, 

1998; Griffin et al., 1996), não atinge as dimensões dos anteriormente citados. Fruto da 

nossa vivência profissional, este parece-nos um sintoma que tem recebido alguma 

atenção por parte dos profissionais de saúde, seja pela exuberância de apresentação, 

pela dor associada ou pela interferência que tem a nível das necessidades humanas 

básicas (nomeadamente a alimentação). Uma possibilidade de explicação para um grau 

de incómodo baixo, apesar de uma incidência alta e intensidade moderada, pode estar 

ligada com a adopção precoce de medidas para minimizar o sintoma e seus efeitos. Na 

instituição onde decorreu o estudo é prática corrente o uso de um colutório oral (um 

manipulado da instituição), antes mesmo de a mucosite se instalar, isto para além de, 

uma vez presente, controlar a dor inerente com aplicação de analgésicos/anestésicos em 

gel, directamente na mucosa, antes das principais refeições, o que diminui as suas 

repercussões. 

 

Relativamente a sintomas inerentes a alterações do trânsito intestinal, a diarreia é 

referida nos estudos de Dikken e Sitzia (1998) e de Almeida, Gutiérrez e Adami (2004) 

como sintoma frequente, em doentes oncológicos a efectuar quimioterapia. Este tipo de 

alterações, como consequência da quimioterapia, foi também referido por participantes 

do nosso estudo, porém, a obstipação é a mais referida (32,90%) das alterações do 

trânsito intestinal. 

 

Dada a dimensão do estudo e as limitações impostas pelas opções metodológicas 

tomadas, somos levados a reafirmar a importância de conhecer os sintomas realmente 

problemáticos, do ponto de vista de quem os vive. Tendo em conta que pessoas que não 

têm cancro e que não experienciam a quimioterapia, entre as quais se encontram grande 

parte dos profissionais de saúde, percepcionam os efeitos secundários desta como mais 

perturbantes (Lindley et al., 1999), reforça-se a importância de melhor explorar a 

ocorrência e vivência destes sintomas. Esta monitorização da vivência dos sintomas é 

uma das formas que, acreditamos, torna possível rentabilizar recursos e dar a resposta 
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adequada às necessidades de cada doente oncológico a efectuar quimioterapia. Neste 

sentido, reafirma-se a importância do trabalho desenvolvido na construção e validação da 

escala GESQ-D. Tornando-se esta escala num instrumento de fácil e rápida aplicação na 

prática clínica diária, possibilita aos enfermeiros, que trabalhem num hospital de dia de 

quimioterapia, serem assertivos nas suas intervenções no âmbito da gestão dos efeitos 

secundários dos tratamentos. 

 

No cenário a que nos reportamos não foi estudada a receptividade do doente oncológico 

em participar em consultas de orientação para o controlo de efeitos secundários da 

quimioterapia, contudo o estudo de Whitmer e colaboradores (2006) demonstra-nos que 

o doente oncológico, a efectuar quimioterapia, estaria disposto a participar das referidas 

consultas, principalmente se os sintomas alvo fossem a dor, a fadiga, as náuseas e 

vómitos e as insónias. Será este um dos caminhos possíveis para apoiar o doente 

oncológico nesta transição? Possibilitando ao doente reconquistar a sensação de 

controlo sobre a própria vida, e tornando-o parceiro na gestão adequada dos efeitos 

secundários da quimioterapia, de forma a prevenir, ou detectar precocemente, riscos 

maiores e/ou condições extremas. 

 

 

7.4. Estratégias usadas para lidar com os efeitos secundários da 

quimioterapia, no tratamento ambulatório 

 

Para análise das estratégias usadas para lidar com os efeitos secundários da 

quimioterapia tentamos partir das dimensões encontradas na ACP das escalas. 

Explorando as várias estratégias inseridas em cada dimensão, tentamos encontrar traços 

comuns para seguidamente atribuir um nome a essa dimensão/subescala. Foi nesta fase 

que nos deparamos com um obstáculo: a diversidade de estratégias numa mesma 

dimensão. Não sendo clara uma associação entre as estratégias de coping e referenciais 

teóricos conhecidos, prosseguimos com a análise item a item. 

 

No âmbito do controlo dos efeitos secundários da quimioterapia interessa não só detectar 

precocemente sinais de alerta, ou minimizar o sintoma, como também adaptar-se às 

novas circunstâncias. Segundo Kyngäs e colaboradores (2001) lidar com os efeitos 

secundários da quimioterapia exige a adopção de estratégias adequadas, uma vez que 

sintomas não geridos de forma ajustada contribuem para aumento da morbilidade 

(Larson et al., 1999), e isso é algo a evitar. 
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Analisando de forma global as estratégias de coping usadas, pelos participantes, nos 

vários sintomas há uma que não podemos deixar de salientar. Salvaguardando as 

diferenças inerentes a cada sintoma, ousamos considerá-la como estratégia 

sobreponível, é a estratégia Encontrei forças dentro de mim para lidar com… (sintoma ou 

seus efeitos). Acreditamos que esta estratégia encerra em si própria a noção de que no 

coping a intenção não é apenas solucionar o problema, mas também adaptar-se às 

novas circunstâncias, manter o controlo pessoal sobre a própria vida (Bean, Cooper, 

Alpert, & Kipnis, 1980). 

 

Esta estratégia, apesar de nem sempre ser uma das três mais usadas para fazer face a 

cada sintoma é, em cada um deles, um recurso para mais de 54% dos participantes que 

foram alvo desse sintoma. Parece-nos que o uso da mesma faz algum sentido se 

tivermos em conta a conotação que tem a doença oncológica, e tratamentos inerentes, 

na nossa realidade, sendo frequentemente vista como doença fatal e rodeada de 

pensamentos pessimistas (Siqueira, Barbosa, & Boemer, 2007). Para além disso 

ouvimos, várias vezes, o doente oncológico verbalizar que se trata de algo que ele 

próprio tem que aguentar e ultrapassar, quase como se fosse uma jornada solitária. Estes 

resultados fazem-nos reflectir acerca da importância assumida pelo autocontrolo. A busca 

interior de forças para suportar e/ou superar a situação reforça o sentido de autonomia da 

pessoa. Face a momentos em que parte dos acontecimentos, relacionados com a doença 

e/ou tratamento, são alheios à vontade própria, buscar e fomentar a sensação de 

autocontrolo poderá traduzir o desejo de encontrar um novo ponto de equilíbrio, nessa 

transição. 

 

Ribeiro (1995, cit. por Gameiro, 2004) fala-nos das cinco tarefas para desenvolver as 

capacidades necessárias para enfrentar situações de stress. Tendo em conta que a 

doença oncológica, e seus tratamentos, são situações encaradas como crises geradoras 

de altos níveis de stress (Figueiredo, Araújo, & Figueiredo, 2006; Gameiro, 2004), 

parece-nos que a estratégia Encontrei forças dentro de mim para lidar com… (sintoma ou 

seus efeitos) poderá estar presente e/ou facilitar o desenvolvimento de capacidades para 

lidar com esse stress, nomeadamente nas tarefas: definição e compreensão do 

significado da situação; manutenção de balanço emocional razoável através da 

exploração das preocupações inerentes à situação; e preservação de uma auto-imagem 

satisfatória. Atrevemo-nos a dizer que poderá conferir a sensação de manutenção de 

autonomia e domínio da situação. 
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Na generalidade, para além da já mencionada, as estratégias usadas vão, quer no 

sentido da adopção de atitudes de protecção, quer no sentido de contrariar o sintoma ou 

resolver o problema. Estão também presentes estratégias típicas de evitamento/fuga ao 

problema (habitualmente pouco eficazes), assim como exploração dos sentimentos 

desencadeados pelo mesmo. Tudo isto vem ao encontro do que Lazarus e Folkman 

(1984, cit. por Ribeiro, 2007) definem como coping, ou seja, são esforços 

comportamentais e cognitivos para gerir exigências externas e internas. 

 

No que respeita à eficácia das estratégias usadas para lidar com os diversos sintomas, 

independentemente de serem as mais usadas ou não, o resultado Alguma coisa/Muito é 

comum, praticamente, a todas elas. Este acaba por ser um resultado intermédio, sem 

grande incidência em nenhuma eficácia e em eficácia máxima. Isto pode ser, talvez, 

justificável pela necessidade de o doente sentir que está a fazer algo para se sentir 

melhor, e que isso não é em vão, daí evitar a resposta nenhuma eficácia. O impacto da 

doença e tratamento, que acarretam sempre algum grau de mal-estar, podem levar a 

evitar também a resposta correspondente à eficácia máxima (muitíssima eficácia). Temos 

também que considerar o período de tempo a que se reporta a resposta ao questionário 

(“desde o último tratamento”), o que pode condicionar as respostas, uma vez que 

sabemos que o decorrer do tempo, desde a administração da quimioterapia, por si só já é 

uma ajuda para o controlo/atenuação de sintomas. A baixa percentagem de respostas no 

resultado compatível com alívio máximo do sintoma, corrobora os resultados encontrados 

por Nail e seus colegas (1991), que constataram que nenhuma das acções de 

autocuidado relatadas recebeu classificação que indicasse alívio completo do sintoma. Já 

Chou e colaboradores (2007) deparam-se com resultados de eficácia baixa ou moderada 

para as duas estratégias usadas, em média, para cada sintoma. Os resultados obtidos, 

relativamente à eficácia das várias estratégias, levam-nos a pensar que estamos perante 

um cenário favorável para a intervenção de enfermagem e, consequentemente, para a 

esperada melhoria na gestão de sintomas. 

 

É sabido que a astenia, consequente à diminuição da hemoglobina após quimioterapia, 

pode levar a um deficit na realização do autocuidado. Esta situação acaba por ser um 

círculo vicioso: a astenia leva a diminuição do autocuidado, o que, por sua vez, leva a 

efeitos secundários não controlados, que originam ainda mais limitações e assim 

sucessivamente. Quanto mais intensos forem esses sintomas maior é o risco de 

diminuição do autocuidado (Chou et al., 2007). Depender de terceiros para, nestas 

alturas, executar as actividades do quotidiano, de autocuidado, provoca no doente 

oncológico sentimentos de insuficiência e inferioridade (Siqueira, Barbosa, & Boemer, 
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2007). Sabendo que experiências mal sucedidas de coping podem condicionar o início de 

novas actividades de autocuidado (Nerenz, Leventhal, & Love, 1982), importa intervir 

precocemente para orientar no sentido do coping bem sucedido. 

 

Constatamos que na nossa amostra, nem sempre as estratégias mais usadas foram 

também consideradas, pelos participantes, como sendo as mais eficazes. No que 

respeita ao sintoma Náuseas e Vómitos gostaríamos de salientar a estratégia Fiz algum 

repouso, recostado no sofá, após as refeições, que sendo uma das três estratégias mais 

usadas pelos participantes que foram alvo deste sintoma, foi também considerada uma 

das três mais eficazes. Se por um lado o sucesso desta estratégia se poderá dever à 

posição escolhida para efectuar o repouso, uma vez que favorece a progressão do bolo 

alimentar por outro lado, e acreditamos que esta pode ser a razão explicativa, pode 

relacionar-se com o relaxamento induzido pelo referido repouso. O controlo da 

respiração, assim como o relaxamento muscular obtido com esta acção podem ser 

bastante eficazes no controlo da náusea e vómito. Molassiotis (2000) com o seu estudo 

demonstrou que o Treino de Relaxamento Muscular Progressivo é um método adjuvante 

eficaz na diminuição da náusea e vómito em doentes a efectuar quimioterapia. Não 

querendo comparar o relaxamento em causa com o obtido através do Treino de 

Relaxamento Muscular Progressivo, parece-nos que numa pequena escala se poderão 

ter obtido alguns dos seus benefícios. 

 

No âmbito da Anorexia, os resultados da incidência e da eficácia das estratégias de 

coping não são sobreponíveis. Isto pode dever-se ao facto de não se observarem 

respostas no ponto correspondente a nenhum resultado, em qualquer uma das três 

estratégias consideradas mais eficazes. São estratégias de coping que se referem a 

atitudes e à busca de conforto superior/interior, logo considerar que não têm resultados 

seria equivalente a questionar valores e crenças pessoais. Referimo-nos especificamente 

às estratégias Optei por comer alimentos frescos, Optei por dar preferência à comida que 

mais gostava e me apetecia e Rezei, ou meditei, para me sentir melhor. 

 

Relativamente ao sintoma Mucosite há concordância ao nível de uma das estratégias de 

coping usadas, para além de ser uma das três mais usadas é também considerada como 

uma das mais eficazes, é a acção Fiz bochechos (com medicação prescrita e/ou elixir 

oral). Os resultados obtidos com a adopção desta estratégia, em que nenhum 

participante a considera como não sendo eficaz e 44,70% a considera muito eficaz, 

levam-nos a reforçar a nossa convicção, já apresentada no capítulo anterior, que 

precocemente os doentes começam a utilizar o colutório oral fornecido na instituição. 
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Desta forma, esperando o aparecimento do sintoma e adoptando acções de autocuidado 

no sentido de prevenir complicações consegue-se optimizar o seu controlo. Este 

resultado leva-nos a afirmar que uma intervenção precoce, no controlo dos efeitos 

secundários da quimioterapia, pode trazer benefícios significativos para a qualidade de 

vida destes doentes. 

 

Relativamente à Neuropatia Periférica há duas estratégias de coping que reúnem 

consenso, estão entre as três mais usadas e entre as três com maior eficácia. São 

essencialmente estratégias de adaptação interna à situação (Encontrei forças dentro de 

mim para lidar com a sensação de picadelas e/ou adormecimento das mãos e pés) e de 

protecção (Evitei expor-me a temperaturas muito quentes e/ou muito frias). 

 

Quando a Alopécia está presente, os participantes do nosso estudo recorrem 

maioritariamente à estratégia Usei chapéu, lenço ou peruca. Eles não a consideram, 

contudo, a mais eficaz. A estratégia Encontrei forças dentro de mim para ultrapassar os 

efeitos da queda do cabelo é a mais eficaz. Questionamo-nos se isto se deverá ao facto 

de os doentes acreditarem que esta é uma situação temporária, que a estratégia Usei 

chapéu, lenço ou peruca serve apenas para manterem uma imagem, que consideram 

agradável, perante os outros, mas que o verdadeiro âmago da questão está em como 

eles próprios se sentem, e essas manobras não os confortam a eles próprios, daí o 

explorarem o seu interior para lidar com o sintoma. Esta ideia é também defendida por 

Gallagher (1992, cit. por Batchelor, 2001) quando afirma que não foi encontrada 

nenhuma associação entre a alopécia pós-quimioterapia e os cuidados efectuados ao 

cabelo (nomeadamente as lavagens, o tipo de shampoo, o uso de secador, etc.), e que a 

exploração do significado da alopécia para o doente e pessoas significativas surge como 

uma forma de adaptação individual ao evento. 

 

À semelhança do que acontece relativamente a sintomas anteriores, também no caso da 

Fadiga, duas das estratégias mais usadas são também das mais eficazes. Referimo-nos 

às estratégias Fiz períodos de repouso e pequenas sestas, ao longo do dia e Ajustei as 

minhas actividades diárias às forças que tinha (estabeleci prioridades), que embora de 

formas diferentes, se inserem no âmbito da conservação de energia. Esta é uma área 

considerada, por diferentes autores, como de eleição no controlo da fadiga consequente 

à quimioterapia (Mock, 2004). 

 

No âmbito da Ansiedade e/ou Tristeza resultados relativos à incidência e à eficácia 

incidem em estratégias de coping comuns. No entanto, baseando-nos nos resultados 
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obtidos, atrevemo-nos a afirmar que qualquer uma das restantes estratégias descritas 

pode ser usada com sucesso. Acreditamos que, dependendo dos traços de 

personalidade de cada participante e da situação específica, todas elas poderão dar um 

contributo válido para lidar com os sintomas mencionados. 

 

Relativamente às Alterações relacionadas com a sexualidade parece-nos fazer 

sentido que a estratégia mais usada seja Conversei com o meu companheiro sobre os 

meus sentimentos e preocupações, isto porque, apesar de estarmos a falar de alterações 

que afectam directamente o doente a efectuar quimioterapia, envolve por consequência o 

seu companheiro. Não chega a busca interior de forças para lidar com o evento, é 

necessária uma gestão conjunta com o outro envolvido na relação. É certo que a vivência 

da sexualidade não se dá apenas na relação com o outro, mas no cenário da nossa 

amostra parece-nos fazer sentido reportarmo-nos ao companheiro uma vez que 80,30% 

dos participantes são casados ou vivem em união de facto. 

 

Não podemos deixar de referir que sentimos alguma dificuldade na reflexão e análise das 

estratégias de coping usadas para lidar com cada sintoma especificamente, uma vez que 

não encontramos resultados substanciais, de outros estudos, neste âmbito. A experiência 

de efectuar quimioterapia, assim como as estratégias usadas para lidar com a 

generalidade do evento (diagnóstico e sintomas) têm sido já abordadas por vários 

investigadores (Beisecker et al., 1997; Cowley, Heyman, Stanton, & Milner, 2000; Dikken 

& Sitzia, 1998; Lindley et al., 1999). Contudo, há ainda muito a explorar no que diz 

respeito a estratégias de coping direccionadas a cada sintoma (acções específicas de 

autocuidado), na gestão dos efeitos secundários da quimioterapia (Richardson, 1992). 

 

Considerando que o coping surge como mediador entre a avaliação da situação 

(incluindo os recursos internos e externos) e o resultado do evento (Folkman & Greer, 

2000), assume particular relevância a informação/formação prestada ao doente 

oncológico no âmbito da gestão dos efeitos secundários da quimioterapia. 

 

 

7.5. Principais fontes de informação utilizadas na gestão dos efeitos 

secundários da quimioterapia, no tratamento ambulatório 

 

Actualmente o doente tem vindo a assumir um papel cada vez mais activo em todas as 

fases do processo de cuidados (Gomes, 2002). Acreditamos que a informação prestada 
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acerca da gestão dos efeitos secundários da quimioterapia desempenha uma acção 

fundamental para o estabelecimento de uma parceria de cuidados. 

 

Temos presente que ser diagnosticado com um cancro e estar a efectuar quimioterapia 

constitui uma transição na vida de qualquer pessoa. O fornecimento de informação, para 

além de ser condição importante para que o doente inicie acções de autocuidado (Dodd, 

1983) serve também o propósito de capacitar a pessoa para efectuar essa transição 

(Meleis, 2007). Este é um meio que o enfermeiro tem ao seu dispor para actuar ao nível 

da interacção pessoa-ambiente, no âmbito desta transição. 

 

No total da amostra deste estudo, 258 participantes afirmam ter procurado informação, ou 

esta ter-lhes sido fornecida de forma espontânea. Já no que se refere às fontes de 

informação usadas não nos surpreendeu que médico e enfermeiro fossem as fontes mais 

usadas. No entanto, quando classificam a sua importância, os enfermeiros surgem 

ligeiramente acima. Questionamo-nos se estes resultados seriam idênticos se os 

investigadores não fossem enfermeiros. Terão sido estes resultados influenciados pelo 

facto de ser um enfermeiro a apresentar o questionário e a pedir a colaboração no 

estudo? 

 

Musci e Dodd (1990) defendem que a gestão dos efeitos secundários da quimioterapia, 

no domicílio, é feita com a ajuda dos familiares. O nosso estudo não averiguou se alguém 

ajudava no controlo dos efeitos secundários, mas no que toca a obter informações, os 

familiares e amigos apenas são usados, como fonte de informação, por 36,70% dos 

participantes que procuraram ou obtiveram informações, e na maioria (51,10%) 

consideram esta fonte com alguma importância. 

 

Quase todas as fontes de informação mencionadas são consideradas como tendo 

alguma importância, mesmo que seja pouca, para os participantes, excepto os folhetos 

informativos e outros doentes que obtêm respectivamente 2 e 1 respostas que os 

consideram sem nenhuma importância. Não nos parecem, no entanto, valores relevantes, 

especialmente no caso dos folhetos informativos, uma vez que a maioria dos 

participantes que os usou considerou-os muito importantes. 

 

A área da obtenção/fornecimento de informação parece-nos uma área de importante 

exploração pois pode condicionar todo o processo de vivência da experiência da 

quimioterapia. Informação sobre o tratamento e as acções de autocuidado adequadas 

poderá ser preponderante na forma como o doente percepciona e reage a esta transição. 
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A falta de informação pode ser um dos factores que condiciona o baixo autocuidado, mas 

também a falta de motivação e confiança podem ter influência (Mcilfatrick et al., 2007). 

Assim, a detenção da informação adequada pode ser uma forma de contrariar a 

sensação de perda de controlo da própria vida e alteração de papéis. Conhecendo os 

efeitos secundários da quimioterapia, e como actuar face a eles, torna mais provável o 

início de acções de autocuidado (Dodd, 1983). Seligman (1996, cit. por Matos & Pereira, 

2005b) refere que a psicoterapia com estes doentes e famílias pode, também, ter um 

impacto poderoso, tanto ao nível das estratégias para lidar com cada situação, como na 

adaptação à doença e respectivos tratamentos. 

 

Não podemos, contudo, deixar de salientar a importância de estabelecer uma parceria de 

cuidados neste caso específico da obtenção/fornecimento de informação. Torna-se 

necessário que a transmissão de informação e a formação destes doentes seja a 

ajustada a cada um deles, caso contrário corremos o risco de, porque esperam a 

ocorrência de determinado sintoma, não o mencionar aos profissionais de saúde (Brown, 

2001). Acreditamos que uma vez aberto o espaço para explorar, com o doente, os efeitos 

secundários e a forma de os controlar, conseguiremos dar alguns passos no sentido da 

melhoria da qualidade de vida do doente oncológico a efectuar quimioterapia em regime 

ambulatório. Isto tal como constataram Whitmer e seus colegas (2006), face a doentes 

em ambulatório, que afirmaram participar em consultas de orientação para controlo de 

sintomas. 

 

Tudo isto vem reforçar, mais uma vez, a pertinência do trabalho que desenvolvemos. A 

escala GESQ-D possibilita efectuar um reconhecimento da situação de cada doente, de 

forma breve, no quotidiano clínico, fornecendo dados valiosos para o planeamento e 

intervenção de enfermagem, no âmbito da gestão dos efeitos secundários da 

quimioterapia. 
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Considerações Finais 

 

 

É chegada a fase de desenvolvimento deste trabalho em que importa, não só comunicar 

e integrar os seus resultados, mas também reflectir e aprender com o percurso traçado. 

Temos presente que a prática baseada na evidência é fundamental. Possibilita-nos a 

reflexão e o estudo dos contextos da prática, tratando os mesmos com o rigor científico 

que merecem, e devolvendo os resultados desses estudos novamente à prática, 

incorporando novos saberes ou consolidando os já existentes. Assim, o contributo da 

investigação pode ocorrer através da “…identificação e nomeação de saberes inerentes à 

prática, através de um processo de natureza indutiva e concomitantemente na validação 

desses saberes, através de processos de natureza dedutiva.” (Ordem dos Enfermeiros, 

2006, p.1). 

 

O caminho percorrido ao longo do estudo nem sempre foi simples. Parte fundamental 

deste trabalho foi a construção e validação da escala de gestão dos efeitos secundários 

da quimioterapia, no domicílio (GESQ-D). Uma das dificuldades com que nos deparamos 

foi, o facto de não ser possível observar relação entre a forma como os participantes 

associaram as estratégias de coping (relativamente à sua eficácia), e alguma 

organização teórica conhecida. Isto conduziu-nos a uma análise item a item e não em 

função das dimensões encontradas na ACP, que poderia, acreditamos, ser mais 

enriquecedora. 

 

Na realidade, existem vários estudos acerca de processos adaptativos à doença, e 

nomeadamente à doença oncológica, contudo, escassos são os que abordam o coping 

com os sintomas, especialmente os efeitos secundários da quimioterapia. Isto trouxe 

alguma dificuldade acrescida para a construção da GESQ-D. Apesar de os resultados de 

validade e fidelidade desta escala serem satisfatórios, pensamos que mais estudos, e de 

maior amplitude, serão pertinentes para dar continuidade à sua validação. Com este 

objectivo, sugerimos que possam ser desenvolvidos estudos noutros contextos, e até 

mesmo com amostras mais amplas. 

 

Tendo em conta que o diagnóstico de cancro provoca mudanças e alterações, tanto nas 

rotinas, regras e rituais familiares, como na distribuição de papeis, com acréscimo de 

novas responsabilidades e/ou competências (Pereira & Lopes, 2005), considera-se que a 

transição com sucesso pelas várias fases da doença depende do esforço e preparação 
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de todos os intervenientes. Enquanto enfermeiros temos um papel importante a 

desempenhar como promotores/facilitadores de todo este processo. A 

informação/formação, o conhecimento dos contextos e das pessoas em prol das quais 

desenvolvemos o nosso trabalho revela-se cada vez mais importante, para que seja 

possível uma continuidade de cuidados e uma permanência do doente oncológico no 

domicílio, com qualidade. 

 

Os profissionais de saúde, muitas vezes, não têm uma percepção clara acerca da 

experiência de sintomas do doente oncológico (Grossman et al.,1991 cit. por Brown, 

2001; Slevin et al., 1988 cit.por Brown, 2001), pelo que se demonstra essencial aumentar 

o conhecimento nesta área, para melhor intervir. 

 

Tivemos oportunidade de constatar que, na amostra deste estudo, uma das estratégias 

de coping com adesão mais alargada está centrada na própria pessoa e na busca interior 

de equilíbrio (“Encontrei forças dentro de mim para lidar com...”). O que nos parece 

demonstrar o desejo de manutenção, ou reconquista da própria autonomia. Motivar o 

doente oncológico no desenvolvimento desta estratégia de coping poderá ser importante, 

para o restabelecimento do ponto de equilíbrio nesta transição. Esta é, na nossa opinião, 

uma estratégia de extrema importância quando conjugada com outras mais activas, uma 

vez que coping envolve não apenas a resolução do problema, mas também a adaptação 

às novas circunstâncias (Bean, Cooper, Alpert, & Kipnis, 1980). 

 

Tendo em conta que o início de acções de autocuidado é frequentemente influenciado 

pelo grau de informação detida sobre a temática, assim como pela motivação e 

autoconfiança (Mcilfatrick et al., 2007), acreditamos que o fornecimento de 

informação/formação constituem condição essencial. A informação acerca dos efeitos 

secundários da quimioterapia mais frequentes e a orientação para as estratégias de 

coping mais eficazes deverá ser área de intervenção de enfermagem (Nail et al., 1991). 

Sendo os enfermeiros uma fonte de informação importante para os respondentes, 

podemos dizer que deverão, então, ser capazes de intervir neste âmbito, com o objectivo 

de facilitar esta transição do doente oncológico a efectuar quimioterapia. 

 

A monitorização dos sintomas, consequência da quimioterapia, surge como uma 

estratégia para melhor orientar essa intervenção junto de cada doente. Esta é uma das 

formas que, acreditamos, visa a rentabilização, e uso coerente, dos recursos disponíveis, 

no sentido de obter uma resposta adequada às necessidades de cada doente oncológico 

a efectuar quimioterapia (Hesbeen, 2001). A obtenção de uma escala válida, fiável e de 
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possível aplicação na prática clínica em oncologia, parece-nos ser uma das importantes 

mais-valias deste trabalho. 

 

Embora com resultados não generalizáveis, a realização deste estudo trouxe contributos 

a nível do conhecimento de factores inerentes à gestão dos efeitos secundários da 

quimioterapia no domicílio, e constituiu um primeiro passo para a reflexão acerca da 

continuidade de cuidados efectuada por pessoas comuns (suas dificuldades e 

potencialidades). Face às considerações efectuadas, e perante a ocorrência dos efeitos 

secundários da quimioterapia no domicílio, cabe ao enfermeiro antecipar potenciais 

complicações e capacitar o doente para as controlar. Ou seja, a partilha de 

conhecimentos de ambas as partes, no sentido de estabelecer uma parceria de cuidados, 

é essencial. 

 

É sabido que o doente oncológico, normalmente, não vive isolado a experiência de 

cancro. Segundo defendem Musci e Dodd (1990), as pessoas com cancro fazem a 

gestão dos efeitos secundários da quimioterapia com ajuda dos seus familiares. Assim, 

parece-nos que seria interessante, em estudos futuros, explorar a participação da pessoa 

significativa nesta gestão de sintomas, em cenário ambulatório. 

 

Considerando que, num estudo de Whitmer et al. (2006), os doentes oncológicos 

revelaram receptividade em participar em consultas de orientação, para o controlo dos 

efeitos secundários da quimioterapia, atrevemo-nos a sugerir também esta abordagem. 

Após auscultar a receptividade, do doente oncológico e/ou pessoa significativa, 

participarem em consultas de orientação, estabelecer um plano de acção ajustado a cada 

um, disponibilizando os recursos adequados disponíveis. Questionamo-nos se este 

poderá ser um caminho acertado para o enfermeiro apoiar o doente/família nesta sua 

transição. 

 

Este estudo foi tranversal, abordando os participantes num único momento temporal. No 

sentido de um maior conhecimento acerca dos processos adaptativos destes doentes, e 

do efeito das intervenções de enfermagem, seria interessante o desenvolvimento de um 

estudo longitudinal, com abordagem dos participantes em dois momentos, que se 

considerassem chave, na vivência da experiência da quimioterapia em regime 

ambulatório. 

 

Terminada esta primeira parte do percurso, com a concretização deste estudo, e 

considerando ter atingido os objetivos propostos, não podemos esquecer a fase seguinte, 
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mas não menos importante, a fase de comunicação mais alargada dos resultados. Temos 

presente que a Enfermagem tem evoluído e se tem afirmado fruto de estudos e reflexões 

levadas a cabo no âmbito da sua essência, mas é fundamental dar a conhecer aquilo que 

somos e aquilo que fazemos enquanto enfermeiros, tanto junto dos nossos pares como 

na comunidade em geral. 
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Anexo I 

Questionário GESQ-D (versão inicial, aplicada na colheita de dados) 
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(esta folha não estava inserida no questionário a entregar ao doente, refere-se a dados a 

colher, pela investigadora, no processo clínico) 

 

 

1. Diagnóstico

2. Estadio T N M

3. Esquema de Quimioterapia Tipo

4. Ciclo de Tratamento que está a iniciar (nº)

0 Dados de Identificação                                                             
Caracterização da Doença e Tratamento
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Sou enfermeira nesta instituição e encontro-me, neste momento, a efectuar o Mestrado 

em Ciências de Enfermagem no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da 

Universidade do Porto. Neste âmbito, estou a efectuar investigação acerca da gestão dos 

efeitos secundários da quimioterapia no domicílio. Face à pessoa a efectuar 

quimioterapia em Hospital de Dia, é meu interesse perceber quais os sintomas mais 

frequentes, o quanto esses sintomas o(a) incomodam e como faz para lidar com eles, em 

casa. Acredito que só tendo um melhor conhecimento desta realidade, poderemos 

adequar a nossa actuação, enquanto enfermeiros, às necessidades das pessoas, e obter 

a melhoria da qualidade dos cuidados que prestamos. 

 

Para tal é imprescindível a sua colaboração, através do preenchimento deste 

questionário. Não existem respostas certas ou erradas. O que lhe peço é para partilhar 

comigo o que vive em relação aos sintomas pós-quimioterapia. O questionário é 

confidencial, e a informação que fornecer será utilizada somente na elaboração deste 

trabalho e divulgação científica. Volto a referir que, a sua recusa na participação neste 

estudo não influi na forma como será tratado nesta instituição. 

 

O questionário está dividido em 3 partes e o seu preenchimento demora, habitualmente, 

cerca de 20 min. Para dar as suas respostas deve considerar o período de tempo desde 

o seu último tratamento de quimioterapia. Estarei disponível para quaisquer 

esclarecimentos que necessite, antes, durante ou após o preenchimento do questionário. 

 

 

 

 

 

 

Muito Obrigada 
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1.1 Sexo

Feminino

1.2 Idade anos

1.3 Estado Civil

Solteiro(a)

Viúvo(a)

1.4 Profissão (actual ou anterior, se reformado)

1.5 Quantos anos andou a estudar? anos

Divorciado(a)

Esta parte do questionário destina-se a uma breve caracterização de quem está a participar 
no estudo. Para tal peço-lhe que assinale com um X ou com texto (conforme os casos) a 
opção adequada em cada ponto.

1 Dados de Identificação                                                            
Dados Sócio-Demográficos

Masculino

Casado(a) União de Facto
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Sim Não

2.1 Se Sim, qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

2.2 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

Teve náuseas e/ou vómitos, desde o último tratamento?

Um 
pouco

Bastante MuitoNada

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 3 )

2

Para responder às perguntas seguintes, pense, por favor, no tempo desde o seu último 
tratamento de quimioterapia e nos sintomas que experimentou.

No caso de haver algum sintoma de que tenha sido alvo, e que não foi mencionado, tem espaço 
para o referir, assim como a sua intensidade, quanto se sentiu incomodado(a) e como fez para lidar 
com ele.

Relativamente a um sintoma, se a sua resposta for “sim”  responda, por favor, às perguntas dentro 
do mesmo grupo antes de passar ao grupo (sintoma) seguinte; se a sua resposta for “não”  deve 
passar imediatamente ao grupo (sintoma) seguinte.

Nas perguntas que se seguem, deve assinalar com um círculo as suas respostas . 

São vários os sintomas que podem surgir associados aos tratamentos de quimioterapia, é, contudo, 
pouco provável que tenha sido alvo de todos os sintomas que serão abordados nesta parte do 

questionário. 
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2.3

e) Recorri a técnicas de relaxamento, como 
respiração lenta e profunda

1 2 3

1 2 3

t) Fiz refeições pequenas mas mais 
frequentes do que o habitual

j) Procurei informação sobre como lidar com 
as náuseas e vómitos                                     
(ex: livros, revistas, internet…)
k) Partilhei aquilo que sentia, em relação às 
náuseas e vómitos, com outras pessoas 
(ex:familiares, amigos, pessoas nas mesmas 
condições…)

l) Não fiz nada, esperei que passasse

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3 4 5

r) Recorri a medicinas complementares       
(ex. acupunctura…)

s) Chupei cubos de gelo, com ou sem sabor

q) Fiz higiene oral com mais frequência do 
que habitualmente

o) Apanhei ar fresco

p) Evitei comer alimentos gordurosos, doces 
e condimentados e com molhos

m) Evitei cheiros que me incomodassem, 
como de comida, fumo e perfumes
n) Fiz algum repouso, recostado(a) no sofá, 
após as refeições

a) Tomei medicação contra os enjoos

b) Tentei não pensar nisso

c) Ocupei-me com outras actividades para 
não pensar nisso                                        
(ex: ler, ver TV, passear…)

f) Rezei,ou meditei, para me sentir melhor

1 2 3

d) Bebi água com gás ou chá

Em relação a cada uma das estratégias abaixo descritas, 1º coloque uma cruz (X) no quadrado 

correspondente  para indicar se Usou ou Não Usou a estratégia (parte sombreada) . 2º: Nas 
estratégias que escolheu "Usei", assinale com um círculo  o número que melhor traduz o resultado 
que obteve.

Usei
Não 
Usei

Se Usou, qual o resultado que obteve?

Nenhum Pouco Alguma 
Coisa

Muito Muitís-
simo

4 5

1 2 3 4 5

4 5

1 2 3 4 5

4 5

g) Fiz períodos de convívio com outras 
pessoas (ex:amigos, familiares, vizinhos...)
h) Encontrei forças dentro de mim para 
ultrapassar as náuseas e vómitos

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

4 5

1 2 3 4 5

4 5

1 2 3 4 5

4 5

1 2 3 4 5

4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

u) Outra. Qual? 1 2 3 4 5

i) Procurei apoio de profissionais de saúde, 
para me orientar

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Sim Não

3.1 Se Sim, qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

3.2 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

3.3

p) Optei por dar preferência à comida que 
mais gostava e me apetecia

1 2 3 4 5

n) Evitei beber mais do que um copo de água 
antes das refeições

1 2 3 4 5

q) Estabeleci horários para as refeições e 
tentei respeitá-los

1 2 3 4 5

o) Fiz refeições pequenas mas mais 
frequentes do que o habitual

1 2 3 4 5

a) Fiz medicação para "abrir" o apetite 1 2 3

3 Teve diminuição do apetite (anorexia), desde o último tratamento?

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 4 )

Nada
Um 

pouco
Bastante Muito

Em relação a cada uma das estratégias abaixo descritas, 1º coloque uma cruz (X) no quadrado 

correspondente  para indicar se Usou ou Não Usou a estratégia (parte sombreada) . 2º: Nas 
estratégias que escolheu "Usei", assinale com um círculo  o número que melhor traduz o resultado 
que obteve.

Usei
Não 
Usei

Se Usou, qual o resultado que obteve?

Nenhum Pouco Alguma 
Coisa

Muito Muitís-
simo

4 5

1 2 3 4 5

4

1 2 3 4 5

c) Procurei informação sobre como lidar com 
a falta de apetite                                            
(ex: livros, revistas, internet…)

i) Evitei alimentos condimentados

1 2 3

4 5

e) Rezei, ou meditei, para me sentir melhor 1 2 3 4 5

4 5

g) Encontrei forças dentro de mim para lidar 
com a diminuição de apetite

1 2

5

d) Optei por comer alimentos frescos                            
(ex: fruta, saladas…)

j) Partilhei aquilo que sentia, em relação à 
falta de apetite, com outras pessoas 
(ex:familiares, amigos, pessoas nas mesmas 
condições…)

5

r) Fiz períodos de convívio com outras 
pessoas (ex:amigos, familiares, vizinhos...)

1 2 3

5

h) Ocupei-me com outras actividades para 
não pensar nisso                                        
(ex: ler, ver TV, passear…)

k) Tentei não pensar nisso

1

1 2 3

m) Fiz exercício físico moderado, antes das 
refeições (ex: pequenas caminhadas…)

s) Outra. Qual?
1 2 3 4 5

b) Procurei apoio de profissionais de saúde, 
para me orientar

l) Esforcei-me por comer, mesmo não 
apetecendo

1 2 3 4

2 3 4

3

4

4

f) Não comi porque não me apetecia

3

5

5

5

1 2

3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 5
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Sim Não

4.1 Se Sim, qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

4.2 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

4.3

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 5 )

Nada Um 
pouco

Bastante Muito

Em relação a cada uma das estratégias abaixo descritas, 1º coloque uma cruz (X) no quadrado 

correspondente  para indicar se Usou ou Não Usou a estratégia (parte sombreada) . 2º: Nas 
estratégias que escolheu "Usei", assinale com um círculo  o número que melhor traduz o resultado 
que obteve.

Usei
Não 
Usei

Se Usou, qual o resultado que obteve?

Nenhum Pouco Alguma 
Coisa

Muito Muitís-
simo

4 5

i) Tentei não pensar nisso

1 2 3 4 5

a) Bebi mais líquidos para manter a boca e 
garganta húmidas

1 2 3

1 2 3 4 5

k) Partilhei aquilo que sentia, em relação aos 
problemas da boca e garganta, com outras 
pessoas (ex:familiares, amigos, pessoas nas 
mesmas condições…)

q) Ocupei-me com outras actividades para 
não pensar nisso                                        
(ex: ler, ver TV, passear…)

3 4 5

4 5

l) Rezei, ou meditei, para me sentir melhor

3

4 5

o) Evitei bebidas alcoólicas, tabaco, palitos e 
objectos afiados

1 2 3

2 3 4

4

1 2 3 4

5

4 5

n) Encontrei forças dentro de mim para lidar 
com os problemas com a boca e garganta

1 2 3 4 5

d) Fiz períodos de convívio com outras 
pessoas (ex:amigos, familiares, vizinhos...)

1 2 3

4 5

e) Procurei informação sobre como lidar com 
os problemas da boca e garganta                                     
(ex: livros, revistas, internet…)

3

4 5

5

j) Procurei apoio de profissionais de saúde, 
para me orientar

1 2 3

1 2 3

4 5

1 2

f) Usei uma escova de dentes mais macia 1 2 3

5

4 Teve aumento de sensibilidade, secura ou aftas na boca e garganta,            
desde o último tratamento?

h) Ingeri os alimentos à temperatura 
ambiente

1 2 3

m) Optei por uma dieta líquida ou mole 1 2 3

4 5

c) Não fiz nada, esperei que passasse 1

1 2

4 5

b) Chupei cubos de gelo, com ou sem sabor

r) Outra. Qual? 1 2 3

1 2 3 4 5

4 5

g) Fiz bochechos (com medicação prescrita 
e/ou com elixir oral)

p) Evitei alimentos ácidos, condimentados, 
salgados, estaladiços e secos

1 2
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Sim Não

5.1 Se Sim, qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

5.2 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

5.3

p) Outra. Qual?
1 2 3 4 5

4 5
o) Fiz períodos de convívio com outras 
pessoas (ex:amigos, familiares, vizinhos...)

1 2 3

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 6 )

Nada
Um 

pouco
Bastante Muito

Em relação a cada uma das estratégias abaixo descritas, 1º coloque uma cruz (X) no quadrado 

correspondente  para indicar se Usou ou Não Usou a estratégia (parte sombreada) . 2º: Nas 
estratégias que escolheu "Usei", assinale com um círculo  o número que melhor traduz o resultado 
que obteve.

Usei
Não 
Usei

Se Usou, qual o resultado que obteve?

Nenhum Pouco Alguma 
Coisa

Muito Muitís-
simo

4 5

f) Tentei não pensar nisso

1 2 3 4 5

a) Evitei expôr-me a temperaturas muito 
quentes e/ou muito frias

1 2 3

4 5

b) Massagei as mãos e/ou os pés

1 2 3 4 5

e) Ocupei-me com outras actividades para 
não pensar nisso                                        
(ex: ler, ver TV, passear…)

1 2 3

4 5

g) Evitei ir ao frigorífico, e quando o fiz protegi-
me e tentei ser rápido(a)

1 2 3 4 5

4 5

d) Rezei, ou meditei, para me sentir melhor 1 2 3 4 5

k) Fiz exercício f ísico moderado, com mais 
frequência (em especial aos membros)

1 2 3

j) Encontrei forças dentro de mim para lidar 
com a sensação de picadelas e/ou o 
adormecimento das mãos e pés

1 2 3 4 5

2 3

4 5

4 5

4 5

h) Procurei informação sobre como lidar com 
estes sintomas                                               
(ex: livros, revistas, internet…)

1 2 3 4 5

m) Procurei apoio de profissionais de saúde, 
para me orientar

1 2 3

2 3

5 Teve sensação de picadelas ou adormecimento das mãos e pés,                         

desde o último tratamento?

n) Evitei tomar bebidas frias 1 2 3

i) Tentei resguardar-me do frio para ir à rua 
(ex: usar casaco, cachecol e luvas…)

1 2 3

4 5

l) Não fiz nada, esperei que passasse 1

c) Partilhei aquilo que sentia, em relação a 
estes sintomas, com outras pessoas 
(ex:familiares, amigos, pessoas nas mesmas 
condições…)

1
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Sim Não

6.1 Se Sim, qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

6.2 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

6.3

p) Outra. Qual?
1 2 3 4 5

6 Teve problemas com a pele e/ou unhas, desde o último tratamento?

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 7 )

Nada
Um 

pouco
Bastante Muito

Em relação a cada uma das estratégias abaixo descritas, 1º coloque uma cruz (X) no quadrado 

correspondente  para indicar se Usou ou Não Usou a estratégia (parte sombreada) . 2º: Nas 
estratégias que escolheu "Usei", assinale com um círculo  o número que melhor traduz o resultado 
que obteve.

Usei
Não 
Usei

Se Usou, qual o resultado que obteve?

Nenhum Pouco Alguma 
Coisa

Muito Muitís-
simo

o) Tentei não pensar nisso 1 2 3 4 5

a) Apliquei creme hidratante 1 2 3

3

4 5
j) Ocupei-me com outras actividades para 
não pensar nisso                                        
(ex: ler, ver TV, passear…)

1 2

4 5

e) Tomei duches rápidos e com água tépida 
(morna)

1

4 5f) Evitei expôr-me directamente ao sol 1 2 3

2

4 5

g) Não f iz nada, esperei que passasse 1 2

3

l) Fiz períodos de convívio com outras 
pessoas (ex:amigos, familiares, vizinhos...)

1 2 3

k) Partilhei aquilo que sentia, em relação aos 
problemas da pele e/ou unhas, com outras 
pessoas (ex:familiares, amigos, pessoas nas 
mesmas condições…)

1

i) Rezei, ou meditei, para me sentir melhor 1 2 3

1 2 3

4

m) Apliquei protector solar 1 2 3

5

4 5

4 5

1

c) Procurei informação sobre como lidar com 
os problemas da pele e unhas                                    
(ex: livros, revistas, internet…)

1 2 3 4 5

3 4 52

3

4 5

2 3

n) Procurei apoio de profissionais de saúde, 
para me orientar

4 5

(ex: pele seca, descamativa, comichão e unhas com alteração da cor, a quebrar ou com camadas)

h) Resguardei-me ao executar tarefas 
domésticas ou outras (ex: luvas para lavar 
louça, tratar do carro, fazer jardinagem…)

1 2 3

b) Usei gel de banho em vez de sabão, nas 
várias lavagens ao longo do dia

1 2 3

4 5

d) Encontrei forças dentro de mim para lidar 
com os problemas com a pele e/ou unhas

4 5

4 5
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Sim Não

7.1 Se Sim, qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

7.2 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

7.3

7 Teve queda do cabelo (alopécia), desde o último tratamento?

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 8 )

Nada
Um 

pouco
Bastante Muito

Em relação a cada uma das estratégias abaixo descritas, 1º coloque uma cruz (X) no quadrado 

correspondente  para indicar se Usou ou Não Usou a estratégia (parte sombreada) . 2º: Nas 
estratégias que escolheu "Usei", assinale com um círculo  o número que melhor traduz o resultado 
que obteve.

Usei
Não 
Usei

Se Usou, qual o resultado que obteve?

Nenhum Pouco
Alguma 
Coisa

Muito
Muitís-
simo

4 5a) Tentei não pensar nisso

1 2 3 4 5b) Comecei a usar shampoo neutro             
(ex: shampoo para bebés)

1 2 3

5

m) Ocupei-me com outras actividades para 
não pensar nisso                                        
(ex: ler, ver TV, passear…)

1 2 3

4 5

e) Diminuí o número de vezes que me 
penteio

1 2 3

4 5

2 3

d) Mudei para uma escova mais macia/pente 
de dentes largos

1 2 3 4

4 5

4 5

q) Encontrei forças dentro de mim para 
ultrapassar os efeitos da queda do cabelo

1 2 3 4 5

c) Fiz períodos de convívio com outras 
pessoas (ex:amigos, familiares, vizinhos...)

1 2 3

4 5

f) Rezei, ou meditei, para me sentir melhor 1

4 5

4 5

g) Procurei informação sobre como lidar com 
a queda do cabelo                                         
(ex: livros, revistas, internet…)

1 2 3 4 5

i) Procurei apoio de profissionais de saúde, 
para me orientar

1 2 3

h) Não f iz nada, esperei que crescesse 1 2 3

n) Rapei o cabelo, quando começou a cair 1 2 3 4 5

k) Fiz um corte pequeno, mesmo quando 
ainda não estava a cair, para me habituar

1 2 3

4 5

l) Partilhei aquilo que sentia, em relação à 
queda do cabelo, com outras pessoas 
(ex:familiares, amigos, pessoas nas mesmas 
condições…)

1 2 3

4 5

p) Usei chapéu, lenço ou peruca 1 2 3 4 5

o) Evitei mostrar aos que me são próximos 
(marido, filhos…) a minha falta de cabelo

1 2 3

4 5
s) Outra. Qual?

1 2 3

4 5

r) Evitei mostrar aos outros a minha falta de 
cabelo

1 2 3 4 5

j) Isolei-me do convívio com os outros 1 2 3
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Sim Não

8.1 Se Sim, qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

8.2 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

8.3

4 5

8 Sentiu mais cansaço (fadiga) do que o habitual,  desde o último tratamento?

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 9 )

Nada
Um 

pouco
Bastante Muito

Em relação a cada uma das estratégias abaixo descritas, 1º coloque uma cruz (X) no quadrado 

correspondente  para indicar se Usou ou Não Usou a estratégia (parte sombreada) . 2º: Nas 
estratégias que escolheu "Usei", assinale com um círculo  o número que melhor traduz o resultado 
que obteve.

Usei
Não 
Usei

Se Usou, qual o resultado que obteve?

Nenhum Pouco Alguma 
Coisa

Muito Muitís-
simo

4 5

4 5

d) Tentei não pensar nisso 1 2 3 4 5

a) Ia para a cama mais cedo do que o 
habitual

1 2 3

b) Levantava-me mais tarde do que o 
habitual

1 2 3

4 5

c) Rezei, ou meditei, para me sentir melhor 1 2 3 4 5

e) Fiz períodos de repouso e pequenas 
sestas, ao longo do dia

1 2 3

o) Encontrei forças dentro de mim para lidar 
com o cansaço

1 2 3 4 5

g) Fiz períodos de convívio com outras 
pessoas (ex:amigos, familiares, vizinhos...)

1 2 3

4 5

4 5
h) Partilhei aquilo que sentia, em relação ao 
cansaço, com outras pessoas (ex:familiares, 
amigos, pessoas nas mesmas condições…)

1 2 3

4 5

j) Procurei informação sobre como lidar com 
o cansaço                                                       
(ex: livros, revistas, internet…)

1 2 3 4 5

p) Procurei apoio de profissionais de saúde, 
para me orientar

1 2 3

m) Não fiz nada, esperei que passasse 1 2 3 4 5

4 5

k) Ajustei as minhas actividades diárias às 
forças que tinha (estabeleci prioridades)

1 2 3 4 5

n) Fiz exercício físico moderado                   
(ex: pequenas caminhadas…)

1 2 3

l) Ocupei-me com outras actividades para 
não pensar nisso                                        
(ex: ler, ver TV, passear…)

1 2 3

4 5
q) Outra. Qual?

1 2 3

4 5

i) Fiz refeições pequenas mas mais 
frequentes do que o habitual

1 2 3 4 5

f) Pedi ajuda para executar as tarefas 
domésticas e as compras

1 2 3
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Sim Não

9.1 Se Sim, qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

9.2 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

9.3

9 Teve dificuldade em dormir, desde o último tratamento?

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 10 )

Nada
Um 

pouco
Bastante Muito

Em relação a cada uma das estratégias abaixo descritas, 1º coloque uma cruz (X) no quadrado 

correspondente  para indicar se Usou ou Não Usou a estratégia (parte sombreada) . 2º: Nas 
estratégias que escolheu "Usei", assinale com um círculo  o número que melhor traduz o resultado 
que obteve.

Usei
Não 
Usei

Se Usou, qual o resultado que obteve?

Nenhum Pouco Alguma 
Coisa

Muito Muitís-
simo

4 5

f) Tentei não pensar nisso 1 2 3 4 5

a) Tomei medicação para dormir 1 2 3

d) Fiz exercício físico moderado                                     
(ex: pequenas caminhadas…) 1 2 3 4 5

4 5

n) Rezei, ou meditei, para me sentir melhor e 
conseguir dormir

1 2 3 4 5

g) Efectuei relaxamentos ao deitar               
(ex: respiração profunda, meditação...)

1 2 3

4 5

4 5

l) Não fiz nada, esperei que passasse 1

4 5

e) Procurei informação sobre como lidar com 
a dif iculdade em dormir                                     
(ex: livros, revistas, internet…)

1 2 3 4 5

b) Procurei apoio de profissionais de saúde, 
para me orientar

1 2 3

4 5
c) Fiz períodos de convívio com outras 
pessoas (ex:amigos, familiares, vizinhos...)

1 2 3

h) Partilhei aquilo que sentia, em relação à 
dificuldade em dormir, com outras pessoas 
(ex:familiares, amigos, pessoas nas mesmas 
condições…)

1 2 3

j) Encontrei forças dentro de mim para 
relaxar e poder dormir

1 2 3

i) Tomei chá ou leite quentes, ao deitar 1 2 3 4 5

m) Tomei medicação para controlar outros 
sintomas que tivesse e que fossem causa da 
falta de sono (ex: dor, ansiedade…)

1 2 3

k) Ocupei-me com outras actividades para 
não pensar nisso                                        
(ex: ler, ver TV, passear…)

1 2 3

2 3 4 5

4 5

4 5o) Outra. Qual? 1 2 3

4 5
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Sim Não

10.1 Se Sim, qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

10.2 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

10.3

10 Sentiu-se ansioso(a) e/ou triste, desde o último tratamento?

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 11 )

Nada
Um 

pouco
Bastante Muito

Em relação a cada uma das estratégias abaixo descritas, 1º coloque uma cruz (X) no quadrado 

correspondente  para indicar se Usou ou Não Usou a estratégia (parte sombreada) . 2º: Nas 
estratégias que escolheu "Usei", assinale com um círculo  o número que melhor traduz o resultado 
que obteve.

Usei
Não 
Usei

Se Usou, qual o resultado que obteve?

Nenhum Pouco Alguma 
Coisa

Muito Muitís-
simo

4 5

c) Tentei não pensar nisso 1 2 3 4 5

a) Efectuei actividades de relaxamento           
(ex: meditação, relaxamento muscular 
progressivo…)

1 2 3

4 5
b) Partilhei aquilo que sentia com outras 
pessoas (ex:familiares, amigos, pessoas nas 
mesmas condições…)

1 2 3

d) Fiz lista de coisas a fazer em cada dia 1 2 3 4 5

k) Ocupei-me com outras actividades para 
não pensar nisso                                        
(ex: ler, ver TV, passear…)

1 2 3

4 5

f) Rezei, ou meditei, para me sentir melhor 1 2 3 4 5

4 5

e) Tentei pensar em coisas boas, para me 
ajudar a passar esta fase

1 2 3

4 5

i) Procurei apoio de profissionais de saúde, 
para me orientar

1 2 3 4 5

g) Procurei informação sobre como lidar com 
a ansiedade e/ou a tristeza                                    
(ex: livros, revistas, internet…)

1 2 3

1 2 3

m) Não fiz nada, esperei que passasse 1 2 3

1 2 3 4 5

j) Passei mais tempo na cama 1 2 3

h) Isolei-me do convívio com os outros

4 5o) Outra. Qual? 1 2 3

4 5

4 5

4 5

l) Encontrei forças dentro de mim para 
ultrapassar o que estava a sentir

1 2 3 4 5

n) Fiz períodos de convívio com outras 
pessoas (ex:amigos, familiares, vizinhos...)
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Sim Não

11.1 Se Sim, qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

11.2 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

11.3

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 12 )

Nada
Um 

pouco
Bastante Muito

Em relação a cada uma das estratégias abaixo descritas, 1º coloque uma cruz (X) no quadrado 

correspondente  para indicar se Usou ou Não Usou a estratégia (parte sombreada) . 2º: Nas 
estratégias que escolheu "Usei", assinale com um círculo  o número que melhor traduz o resultado 
que obteve.

Usei
Não 
Usei

Se Usou, qual o resultado que obteve?

Nenhum Pouco Alguma 
Coisa

Muito Muitís-
simo

4 5

d) Eu e o(a) meu(minha) companheiro(a) 
tentamos explorar outras formas de 
demonstrar o nosso amor

1 2 3 4 5

a) Ocupei-me com outras actividades para 
não pensar nisso                                        
(ex: ler, ver TV, passear…)

1 2 3

2 3 4 5

4 5

f) Rezei, ou meditei, para me sentir melhor 1 2 3 4 5

4 5

c) Procurei informação sobre como lidar com 
as alterações relacionadas com a 
sexualidade (ex: livros, revistas, internet…)

1

i) Conversei com o(a) meu(minha) 
companheiro(a) sobre meus sentimentos e 
preocupações

1 2 3

g) Tentei não pensar nisso

1 2 3

2 3

4 5

j) Encontrei forças dentro de mim para lidar 
com as alterações relacionadas com a 
sexualidade

1 2 3 4 5

m) Fiz períodos de convívio com outras 
pessoas (ex:amigos, familiares, vizinhos...)

1 2 3

4 5k) Mantive as relações íntimas como o 
normal, apesar de não me apetecer tanto

1 2 3

e) Procurei apoio de profissionais de saúde, 
para me orientar

1 2 3

4 5

l) Não fiz nada, esperei que passasse 1 2 3 4 5

h) Partilhei aquilo que sentia com outras 
pessoas (ex:familiares, amigos, pessoas nas 
mesmas condições…)

1 2 3

4 5

o) Outra. Qual?
1 2 3 4 5

11 Sentiu alterações relacionadas com a sexualidade,                                                        

desde o último tratamento?

4 5

n) Deixei de ter relações sexuais 1 2 3 4 5

b) Tentei não falar no assunto com o(a) 
meu(minha) companheiro(a)

1

 



143 

 

 

 

 

 

 

 

Sim Não

12.1 

12.2 Qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

12.3 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

12.4

5

1 2 3 4 5

1 2 3 4

12 Teve algum outro sintoma, que não foi referido , desde o último tratamento?

Nada Um 
pouco

Bastante Muito

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 13 )

Qual o resultado que obteve?

Nenhum Pouco
Alguma 
Coisa

Muito
Muitís-
simo

4 5

1 2 3 4 5

1 2 3

5

1 2 3

4 5

1 2 3 4 5

1 2 3

(ex: sangrar, aparecimento de nódoas negras, aumento ou diminuição do peso, prisão de ventre, diarreia, 

febre, dores, olhos com maior sensibilidade à luz, comichão nos olhos, lágrimas frequentes,…)

Se Sim, qual?

Descreva as estratégias que mais usou para lidar com o sintoma e, assinale com um círculo  o 
número que melhor traduz o resultado que obteve.

4 5

1 2 3 4
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Sim Não

13.1

13 Procurou informação, ou foi-lhe fornecida, para saber como lidar com o 
tratamento e os seus efeitos?

(se respoudeu Não , o questionário termina aqui, se respondeu Sim , passe, por favor, à questão 13.1 )

Usei
Não 
Usei

Se Usou, qual a importância que teve?

Nenhuma Pouca Alguma 
Coisa

Muita Muitís-
sima

Se Sim, e tendo em conta as estratégias que escolheu para lidar com os vários sintomas de que 
foi alvo, 1º assinale com uma X  se usou ou não usou a fonte de informação (parte sombreada). 2º 
Relativamente às fontes que seleccionou Usei, assinale com um círculo  o número que melhor 
traduz o contributo dado por cada uma delas.

5

1

e) Pesquisa na internet

g) Outros doentes (através de partilha de 
experiências)

f) Familiares e amigos

1

1 2 3 4

1

5

4 5

4 5

3

5

3

5

5

b) Enfermeiro 1 2

a) Médico 1 2

4 53

c) Outro profissional de saúde

3 4

4

2 3 4

2

d) Leitura de folhetos informativos 1 2

2 3

Obrigada pela Sua Colaboração

h) Experiência pessoal anterior (consigo ou 
com outros)
i) Outra. Qual? 1 2 3 4 5

1 2 3 4
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Anexo II 

Autorização do Conselho de Administração do IPOPFG, EPE para a realização do estudo 
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Anexo III 

Declaração de consentimento livre e esclarecido para os participantes 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DO ESTUDO: “Continuidade de Cuidados…a gestão dos efeitos secundários da 

quimioterapia no domicílio” 

 

INVESTIGADOR: 

Marta Barbosa, Licenciada em Enfermagem; Telef: 962387495; e-mail: 

malu.rb@gmail.com 

Professora Doutora Célia Santos – Orientadora do estudo. 

 

Caro(a) Participante, 

No âmbito do XIV Curso de Mestrado em Ciências de Enfermagem do Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, estamos a desenvolver um 

estudo sobre a gestão dos efeitos secundários da quimioterapia no domicílio uma 

vez que consideramos esta questão como preponderante para uma continuidade de 

cuidados bem sucedida. É nosso objectivo chegar a uma melhor compreensão deste 

fenómeno para que possamos prestar cuidados de enfermagem cada vez mais 

adequados à realidade e promover a melhoria da qualidade dos mesmos, e para tal o seu 

contributo será, concerteza, de extrema importância. 

 

Gostaríamos de contar com a sua participação, através do preenchimento de um 

questionário que irá reflectir a sua vivência/experiência acerca do assunto em estudo. O 

preenchimento do questionário durará cerca de 20 minutos. Estará garantido o 

anonimato. A escolha de participar ou não participar no estudo é voluntária. Se decidir 

não tomar parte no estudo, ou em qualquer momento decidir retirar-se do mesmo, poderá 

fazê-lo sem qualquer justificação e sem que isso lhe traga algum prejuízo no seu 

tratamento ou outro. 

 

Os dados serão utilizados apenas na elaboração e divulgação científica. Os resultados do 

estudo serão postos à disposição dos participantes que manifestarem esse interesse. Se 

o participante tiver alguma dúvida relativamente ao estudo, a investigadora será 

responsável pelo seu esclarecimento. 

Atenciosamente, 

Porto, ___ de ____________, 2008 

 

 A Investigadora 

________________________________________ 
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Eu, _____________________________________________________, abaixo-assinado 

compreendi a explicação que me foi fornecida acerca da investigação que se tenciona 

realizar, subordinada ao tema “Continuidade de Cuidados…a gestão dos efeitos 

secundários da quimioterapia no domicílio”. Foi-me dada oportunidade de fazer as 

perguntas que julguei necessárias, e de todas obtive resposta satisfatória. 

 

Tomei conhecimento dos objectivos do estudo, âmbito da minha participação e 

procedimentos a que serei submetido, benefícios potenciais do estudo, assim como 

eventuais desconfortos. Além disso, foi-me afirmado que tenho o direito de recusar, a 

qualquer momento, a minha participação no estudo, sem que isso me traga qualquer 

prejuízo. 

 

Por isso, consinto em participar na colheita de dados exposta pela investigadora, 

referente a este estudo. 

Porto, ___ de ____________, 2008 

 O(A) Participante 

________________________________________ 

 

A Investigadora 

________________________________________ 
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Anexo IV 

Autorização, da autora, para utilização do SCD 
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Marta Barbosa <malu.rb@gmail.com> 

 

Research Help Request_Permition[2] 

 

Lillian Nail <naill@ohsu.edu>  10 de dezembro de 2007 14:28 

Para: malu.rb@gmail.com 

Thank you for calling this to my attention.  I'm back in Oregon now and 
it was helpful to see when the message arrived to locate it. 
 
1.  Permission:  This email constitutes permission to use the 
instrument and make whatever revisions are appropriate for the context 
of your study. 
2.  Translation:  I am not aware of any translation into Portugese. 
This does not mean that there is no translation, but rather that I am 
not aware of it. 
3.  Please note that the management of many of the side effects of 
chemotherapy has evolved since the instrument was developed and that the 
specific self-care items may not be current or may not be appropriate 
for the clinical and cultural contexts of your work. 
 
Do you have a copy of the instrument?  If not, please provide me with 
an address and fax number as we do not maintain an electronic version of 
this instrument and will need to fax or mail a paper version to you. 
 
Sincerely, 
 
 
 
Lillian M. Nail, PhD, RN, FAAN 
Rawlinson Professor & Senior Scientist 
Oregon Health & Science University School of Nursing 
3455 SW US Veterans Hospital Rd  MC SNORD 
Portland, OR  97239-2941 
Telephone:  503 494 5618 
FAX:  503 418 0903 
 
 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 
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Anexo V 

Autorização, da autora, para utilização do C-SAS 
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      Research and Development Dept. 
      Worthing Hospital, 
      Lyndhurst Road, 
      Worthing, 
      BN11 2DH 
      01903 205111 ex: 5076 
      Fax: 01903 285217 
      vivienne.brown@wash.nhs.uk 
 
      12.12.07 
 

c s a s
 

 
CHEMOTHERAPY SYMPTOM ASSESSMENT SCALE 

 
Dear Marta, 
 
Thank you for your interest in the Chemotherapy Symptom Assessment Scale  
(C-SAS). 
 
The C-SAS is a valid and reliable chemotherapy symptom assessment scale for use in 
routine clinical practice in the NHS. 
 
The C-SAS is designed to be self completed by patients before each chemotherapy 
treatment. Used routinely the scale provides an opportunity for patients to report their 
symptoms to health professionals, and to focus communication upon symptoms that 
patients feel are particularly severe or bothersome. The scaling of responses provides an 
opportunity for monitoring symptom experience over the course of treatment, and for 
evaluating the efficacy of treatments given for symptom relief.  
 
This scale is now available for use in clinical practice. I have enclosed a copy of the scale 
and summary of the psychometric evaluation for your information. 
 
The C-SAS may be freely reproduced for use within the NHS. 
Please let us know if you decide to implement this scale into your clinical practice to 
enable us to keep you informed of any further scale developments. 
If you use the scale as a research measure we would ask that you forward a copy of your 
research findings so that we may share data for the purposes of further scale 
development where appropriate. 
 
If you require any further information about the Chemotherapy Symptom Assessment 
Scale or additional copies please do not hesitate to contact me. 
 
Yours sincerely, 
 
 
Vivienne Brown. 
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Anexo VI 

Escala GESQ-D (versão depois da validação) 
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Sim Não

1.1 Se Sim, qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

1.2 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

2.3

3 4 5k) Outra. Qual? 1 2

3 4 5

j) Fiz refeições pequenas mas mais 
frequentes do que o habitual

1 2 3 4 5

i) Evitei comer alimentos gordurosos, doces e 
condimentados e com molhos

1 2

3 4 5

h) Fiz algum repouso, recostado(a) no sofá, 
após as refeições

1 2 3 4 5

g) Evitei cheiros que me incomodassem, 
como de comida, fumo e perfumes

1 2

3 4 5

f) Partilhei aquilo que sentia, em relação às 
náuseas e vómitos, com outras pessoas 
(ex:familiares, amigos, pessoas nas mesmas 
condições…)

1 2 3 4 5

e) Encontrei forças dentro de mim para 
ultrapassar as náuseas e vómitos

1 2

3 4 5

d) Fiz períodos de convívio com outras 
pessoas (ex:amigos, familiares, vizinhos...)

1 2 3 4 5

c) Rezei,ou meditei, para me sentir melhor 1 2

3 4 5

b) Bebi água com gás ou chá 1 2 3 4 5

a) Tentei não pensar nisso 1 2

Teve náuseas e/ou vómitos, desde o último tratamento?

Um 
pouco

Bastante MuitoNada

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 2 )

1

Em relação a cada uma das estratégias abaixo descritas, 1º  coloque uma cruz (X) no quadrado 

correspondente  para indicar se Usou ou Não Usou a estratégia (parte sombreada) . 2º: Nas 
estratégias que escolheu "Usei", assinale com um círculo  o número que melhor traduz o resultado 
que obteve.

Usei Não 
Usei

Se Usou, qual o resultado que obteve?

Nenhum Pouco
Alguma 
Coisa

Muito
Muitís-
simo
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Sim Não

2.1 Se Sim, qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

2.2 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

2.3

h) Optei por dar preferência à comida que 
mais gostava e me apetecia

1 2 3 4 5

i) Outra. Qual?
1 2 3 4 5

f) Tentei não pensar nisso 1 2 3 4 5

g) Esforcei-me por comer, mesmo não 
apetecendo

1 2 3 4 5

d) Evitei alimentos condimentados 1 2 3 4 5

e) Partilhei aquilo que sentia, em relação à 
falta de apetite, com outras pessoas 
(ex:familiares, amigos, pessoas nas mesmas 
condições…)

1 2 3 4 5

3 4 5

c) Encontrei forças dentro de mim para lidar 
com a diminuição de apetite

1 2 3 4 5

Em relação a cada uma das estratégias abaixo descritas, 1º coloque uma cruz (X) no quadrado 

correspondente  para indicar se Usou ou Não Usou a estratégia (parte sombreada) . 2º: Nas 
estratégias que escolheu "Usei", assinale com um círculo  o número que melhor traduz o resultado 
que obteve.

Usei
Não 
Usei

Se Usou, qual o resultado que obteve?

Nenhum Pouco
Alguma 
Coisa

Muito
Muitís-
simo

1 2 3 4 5

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 3 )

2 Teve diminuição do apetite (anorexia), desde o último tratamento?

a) Optei por comer alimentos frescos                            
(ex: fruta, saladas…)

b) Rezei, ou meditei, para me sentir melhor 1 2

Nada
Um 

pouco
Bastante Muito
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Sim Não

3.1 Se Sim, qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

3.2 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

3.3

Sim Não

4.1 Se Sim, qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

4.2 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

4 Teve sensação de picadelas ou adormecimento das mãos e pés,                         

desde o último tratamento?

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 5 )

Nada
Um 

pouco
Bastante Muito

3 4 5

g) Outra. Qual?
1 2 3 4 5

f) Evitei alimentos ácidos, condimentados, 
salgados, estaladiços e secos

1 2

2 3 4 5

e) Evitei bebidas alcoólicas, tabaco, palitos e 
objectos afiados

1 2 3 4 5

d) Encontrei forças dentro de mim para lidar 
com os problemas com a boca e garganta

1

Nada Um 
pouco

Bastante Muito

3 Teve aumento de sensibilidade, secura ou aftas na boca e garganta,            
desde o último tratamento?

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 4 )

Em relação a cada uma das estratégias abaixo descritas, 1º coloque uma cruz (X) no quadrado 

correspondente  para indicar se Usou ou Não Usou a estratégia (parte sombreada) . 2º: Nas 
estratégias que escolheu "Usei", assinale com um círculo  o número que melhor traduz o resultado 
que obteve.

c) Ingeri os alimentos à temperatura 
ambiente

1

1

Usei
Não 
Usei

Se Usou, qual o resultado que obteve?

b) Fiz bochechos (com medicação prescrita 
e/ou com elixir oral)

2 3 4 5

a) Bebi mais líquidos para manter a boca e 
garganta húmidas

1 2 3 4 5

3 4 52

Muitís-
simo

Nenhum Pouco
Alguma 
Coisa

Muito
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4.3

Sim Não

5.1 Se Sim, qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

5.2 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

5.3

4 5d) Outra. Qual? 1 2 3

c) Encontrei forças dentro de mim para 
ultrapassar os efeitos da queda do cabelo

1 2 3 4 5

4 5a) Fiz um corte pequeno, mesmo quando 
ainda não estava a cair, para me habituar

1 2 3

b) Usei chapéu, lenço ou peruca 1 2 3 4 5

5 Teve queda do cabelo (alopécia), desde o último tratamento?

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 6 )

Nada
Um 

pouco
Bastante Muito

Em relação a cada uma das estratégias abaixo descritas, 1º coloque uma cruz (X) no quadrado 

correspondente  para indicar se Usou ou Não Usou a estratégia (parte sombreada) . 2º: Nas 
estratégias que escolheu "Usei", assinale com um círculo  o número que melhor traduz o resultado 
que obteve.

Usei
Não 
Usei

Se Usou, qual o resultado que obteve?

Nenhum Pouco
Alguma 
Coisa

Muito
Muitís-
simo

4 5

Em relação a cada uma das estratégias abaixo descritas, 1º coloque uma cruz (X) no quadrado 

correspondente  para indicar se Usou ou Não Usou a estratégia (parte sombreada) . 2º: Nas 
estratégias que escolheu "Usei", assinale com um círculo  o número que melhor traduz o resultado 
que obteve.

Usei
Não 
Usei

Se Usou, qual o resultado que obteve?

Nenhum Pouco Alguma 
Coisa

Muito Muitís-
simo

4 5

e) Tentei não pensar nisso

1 2

a) Evitei expôr-me a temperaturas muito 
quentes e/ou muito frias

1 2 3

h) Outra. Qual?
1 2 3

4 5

b) Massagei as mãos e/ou os pés

1 2 3 4 5

d) Ocupei-me com outras actividades para 
não pensar nisso                                        
(ex: ler, ver TV, passear…)

1 2 3

3 4 5

g) Encontrei forças dentro de mim para lidar 
com a sensação de picadelas e/ou o 
adormecimento das mãos e pés

1 2 3 4 5

2 3

4 5f) Tentei resguardar-me do frio para ir à rua 
(ex: usar casaco, cachecol e luvas…)

1 2 3

4 5

c) Partilhei aquilo que sentia, em relação a 
estes sintomas, com outras pessoas 
(ex:familiares, amigos, pessoas nas mesmas 
condições…)

1
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Sim Não

6.1 Se Sim, qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

6.2 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

6.3

Sim Não

7.1 Se Sim, qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

7.2 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

7 Sentiu-se ansioso(a) e/ou triste, desde o último tratamento?

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 8 )

Nada Um 
pouco

Bastante Muito

Em relação a cada uma das estratégias abaixo descritas, 1º coloque uma cruz (X) no quadrado 

correspondente  para indicar se Usou ou Não Usou a estratégia (parte sombreada) . 2º: Nas 
estratégias que escolheu "Usei", assinale com um círculo  o número que melhor traduz o resultado 
que obteve.

Usei Não 
Usei

Se Usou, qual o resultado que obteve?

Nenhum Pouco Alguma 
Coisa

6 Sentiu mais cansaço (fadiga) do que o habitual,  desde o último tratamento?

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 7 )

Nada Um 
pouco

Bastante Muito

Muito Muitís-
simo

4 5
a) Ia para a cama mais cedo do que o 
habitual

1 2 3

3

4 5
c) Fiz períodos de repouso e pequenas 
sestas, ao longo do dia

1 2 3

b) Levantava-me mais tarde do que o 
habitual

1 2 4 5

3 4 5

e) Ajustei as minhas actividades diárias às 
forças que tinha (estabeleci prioridades)

1 2 3 4 5

f) Encontrei forças dentro de mim para lidar 
com o cansaço

1 2

4 5g) Outra. Qual? 1 2 3

4 5
d) Pedi ajuda para executar as tarefas 
domésticas e as compras

1 2 3
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7.3

Sim Não

8.1 Se Sim, qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

8.2 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

8.3

Nenhum Pouco Alguma 
Coisa

Muito

1 2

8 Sentiu alterações relacionadas com a sexualidade,                                                        

desde o último tratamento?

4 5

4 5

(Se respondeu Não  passe, por favor, para a questão 9 )

Muito

Em relação a cada uma das estratégias abaixo descritas, 1º coloque uma cruz (X) no quadrado 

correspondente  para indicar se Usou ou Não Usou a estratégia (parte sombreada) . 2º: Nas 
estratégias que escolheu "Usei", assinale com um círculo  o número que melhor traduz o resultado 
que obteve.

Usei
Não 
Usei

Se Usou, qual o resultado que obteve?

3 4 5

a) Conversei com o(a) meu(minha) 
companheiro(a) sobre meus sentimentos e 
preocupações

1 2 3

b) Encontrei forças dentro de mim para lidar 
com as alterações relacionadas com a 
sexualidade

1 2 3

c) Outra. Qual?

Muitís-
simo

Em relação a cada uma das estratégias abaixo descritas, 1º coloque uma cruz (X) no quadrado 

correspondente  para indicar se Usou ou Não Usou a estratégia (parte sombreada) . 2º: Nas 
estratégias que escolheu "Usei", assinale com um círculo  o número que melhor traduz o resultado 
que obteve.

Usei
Não 
Usei

Se Usou, qual o resultado que obteve?

Nenhum Pouco Alguma 
Coisa

Muito Muitís-
simo

b) Tentei não pensar nisso 1 2 3 4 5

4 5
a) Partilhei aquilo que sentia com outras 
pessoas (ex:familiares, amigos, pessoas nas 
mesmas condições…)

1 2 3

3

4 5
c) Tentei pensar em coisas boas, para me 
ajudar a passar esta fase

1 2 3

4 5
d) Ocupei-me com outras actividades para 
não pensar nisso                                        
(ex: ler, ver TV, passear…)

1 2

Nada
Um 

pouco
Bastante

4 53f) Outra. Qual? 1 2

3 4 5e) Encontrei forças dentro de mim para 
ultrapassar o que estava a sentir

1 2
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Sim Não

9.1 

9.2 Qual a sua intensidade? Fraca Moderada Intensa
1 2 3

9.3 Quanto é que isso o(a) incomodou?

0 1 2 3

9.4

5

1 2 3 4 5

1 2 3 4

9 Teve algum outro sintoma, que não foi referido , desde o último tratamento?

Nada Um 
pouco

Bastante Muito

Qual o resultado que obteve?

Nenhum Pouco
Alguma 
Coisa

Muito
Muitís-
simo

4 5

1 2 3 4 5

1 2 3

5

1 2 3

4 5

1 2 3 4 5

1 2 3

(ex: sangrar, aparecimento de nódoas negras, aumento ou diminuição do peso, prisão de ventre, diarreia, 

febre, dores, olhos com maior sensibilidade à luz, comichão nos olhos, lágrimas frequentes,…)

Se Sim, qual?

Descreva as estratégias que mais usou para lidar com o sintoma e, assinale com um círculo  o 
número que melhor traduz o resultado que obteve.

4 5

1 2 3 4

 


