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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Contextualização do estudo 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), como doenças 

cardiovasculares (DCVs), diabetes, câncer e doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC), constituem um problema de saúde pública que atinge boa parte da 

população mundial, do qual apenas uma pequena parcela de pacientes (1 a cada 

10) recebe tratamento clínico adequado (OPAS 2015).  

No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), teremos 625 mil 

novos casos de câncer entre 2020-2022 e, no mundo, teremos 30,2 milhões de 

novos casos de câncer entre 2020-2040, conforme GLOBOCAN. Diante dos 

dados apresentados, faz-se importante implementar estratégias de prevenção, 

assim como a redução dos fatores de riscos comportamentais (CARVALHO et 

al., 2020). 

O tratamento da doença crônica deve envolver a pessoa como um todo, 

priorizando-a como centro do cuidado, estimulando sua participação no processo 

de decisão, reforçando a relação positiva com a equipe de saúde. Nessa 

perspectiva, o modelo de cuidado crônico definido pela OPAS defende que o 

paciente deve obter informações adequadas, ser motivado e ter confiança para 

atuar como parceiro do seu próprio cuidado, ser apoiado para gerir as 

experiências sobre adoecimento e suas necessidades. Deve haver uma equipe 

de saúde preparada e proativa (prevendo as necessidades dos pacientes, 

prevenindo complicações e minimizando fatores de riscos, com planejamento do 

cuidado), acesso oportuno a equipamentos, materiais e medicamentos, e uma 

assistência com base em evidências científicas e preparada para assegurar o 

manejo clínico efetivo (OPAS, 2015). 
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Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Cuidados inovadores para condições crônicas: 
organização e prestação de atenção de alta qualidade às doenças crônicas não transmissíveis nas 
Américas. Washington, DC: OPAS, 2015 Disponível em: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/ent-
cuidados-innovadores-innovateccc-digital-pt.pdf (página 24). 

Figura 1. Modelo de Cuidados Crônicos. 

 

O Ministério da Saúde define alguns princípios para a Rede de Atenção à 

Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, decretados pela Portaria nº 483, de 

1º de abril de 2014, que engloba acesso e acolhimento, humanização e respeito 

às diversidades, cuidado centrado no paciente, multiprofissionalidade e 

articulação de serviços (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

O paciente deve ser atendido como um ser multidimensional e, dentre os 

elementos que contemplam o cuidado, destacam-se o zelo, a dedicação, 

afeição, preocupação com o outro, valorização e interpretação do processo 

saúde-adoecimento nas perspectivas do paciente e de seus familiares/entes 

queridos (CARNUT, 2017). 

É imperativo considerar que o paciente em tratamento de câncer enfrenta 

problemas psicológicos e alterações que afetam a qualidade de vida (QV). É 

esperado que um terço dos pacientes com diagnóstico de câncer apresente 

sofrimento emocional e psicológico em algum momento do processo de 

adoecimento pelo câncer (HARMS et al., 2018). 
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Entretanto há estratégias de enfrentamento que podem ser aprendidas e 

utilizadas pelos pacientes e seus cuidadores, quando um profissional da saúde 

devidamente preparado está coordenando o processo de cuidado. O diálogo 

estabelecido entre os profissionais da saúde, paciente e família é fundamental 

para oportunizar flexibilizações, ajustes, consenso, entre outros aspectos 

necessários para o enfrentamento positivo da convalescença (LASHBROOK et 

al., 2017).     

O modelo de cuidado crônico enfatiza os preceitos do cuidado baseado 

no autogerenciamento e no continuum do cuidado, englobando os diferentes 

níveis de atenção para o atendimento das demandas dos pacientes, as quais 

diferem no processo saúde e doença (HAMMER et al., 2015). 

Buscando subsídios teóricos para a instrumentalização da assistência 

qualificada ao paciente com câncer e sua família, faz-se necessária a elucidação 

de alguns conceitos, modelos assistenciais e didático-pedagógicos. 

 

1.2 Resiliência 

 

A superação dos problemas advindos do câncer pode ser uma 

oportunidade de crescimento pessoal, aperfeiçoamento mental e emocional, 

como uma forma resiliente de lidar com a adversidade. A resiliência pode ser 

compreendida como a capacidade da pessoa em lidar de forma positiva com 

uma mudança, adversidade e risco (ZHANG et al., 2017). Mas cada paciente 

apresenta o enfrentamento da doença de forma diferente e, considerando que a 

resiliência é um mecanismo dinâmico, mesmo um paciente resiliente pode 

enfrentar situações adversas transitórias, como preocupação e sono agitado 

(SEILER, JENEWEIN, 2019). 

Os pacientes resilientes são capazes de utilizar estratégias para sustentar 

o bem-estar físico e emocional, minimizando o estresse e o sofrimento, mas cabe 

salientar que sintomas físicos desagradáveis, como dor e mal-estar, diminuem a 

resiliência; por isso, o manejo dos sintomas é de suma importância. Assim, 
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pacientes resilientes apresentam melhora imunológica e redução da morbidade 

e mortalidade (TAMURA et al., 2021, ROSENBERG, ABBY et al., 2018). 

 

1.3  Autoeficácia 

 

A autoeficácia é entendida como um comportamento de confiança 

alinhada com quatro mecanismos: domínio pessoal, feedback fisiológico, 

persuasão verbal e experiência social (LORIG et al., 2020).  

 

O conceito de autoeficácia consiste na capacidade da pessoa em realizar 

com sucesso um comportamento específico a fim de obter um resultado 

esperado, sendo definida pela Teoria Social Cognitiva como um processo que 

regula a pessoa por meio de aspectos afetivos, cognitivos, decisórios e 

motivacionais. Assim, níveis elevados de autoeficácia nos pacientes com câncer 

possibilitam a superação de barreiras e a realização de mudanças 

comportamentais (BAIK et al., 2020). 

 

Pacientes que exercem as habilidades de autoeficácia apresentam maior 

capacidade no manejo dos efeitos causados pelo câncer, com melhor QV e 

adaptação da doença, do que pessoas com baixa autoeficácia. Com isso, a 

autoeficácia permite amenizar o sofrimento emocional, promovendo habilidades 

para o gerenciamento dos sintomas, valorização de comportamentos de saúde 

e controle sobre certos domínios da sua vida (MERLUZZI et al., 2019).  

 

1.4 Autogerenciamento 

  

Na perspectiva de enfrentamento da condição crônica, o 

autogerenciamento tornou-se um conceito central no cuidado do paciente e de 

sua família. Autogerenciamento consiste em habilidades voltadas para a 

manutenção da saúde e/ou bem-estar e comprometimento com a qualidade de 
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vida no adoecimento crônico e envolve o gerenciamento e confiança nos 

aspectos da assistência clínica, manejo das funcionalidades orgânicas, incluindo 

a emocional e os aspectos sociais (SAWIN, 2017). 

Nessa concepção, o autogerenciamento delineia a capacidade do 

paciente em reconhecer e gerenciar sintomas e o impacto do tratamento, 

construindo habilidades para o manejo dos efeitos nos aspectos físicos e 

psicossociais, viabilizando mudanças no estilo de vida, apesar da sua condição 

crônica (BUDHWANi et al., 2018). 

O comportamento que o paciente adota no autogerenciamento baseia-se 

na gestão clínica da doença e dos sintomas, como adesão ao plano terapêutico 

e manutenção de estilo de vida saudável, gestão das mudanças nos papéis 

sociais, nos planos e atividades, considerando sua relação com os familiares e 

profissionais da saúde. A gestão dos momentos de entretenimento e do impacto 

emocional da doença, na busca por enfrentar o sofrimento e a incerteza advindas 

pelo câncer, também faz parte do conceito de autogerenciamento (HOWELl et 

al., 2017).  

Como uma das grandes referências como pesquisadora do tema, Kate 

Lorig indica as cinco habilidades que o paciente precisa desenvolver para o 

autogerenciamento: tomada de decisão, resolução de problemas, utilização de 

recursos, formação de vínculo (relação de parceria) com os profissionais de 

saúde e ação (LORIG, HOLMAN, 2003). 

Tais habilidades contribuem positivamente para os pacientes com câncer 

na busca de enfrentamento dos sintomas, angústias, incertezas, resolução de 

problemas e impacto na QV. É importante salientar o quanto o trabalho 

interprofissional, centrado no paciente e na família, e a proatividade das equipes 

de saúde, viabilizando um cuidado personalizado e de acordo com a gravidade 

da doença e recursos do sistema de saúde, são importantes para que as 

habilidades para o autogerenciamento sejam construídas e reforçadas 

(McCORKLE et al., 2011). 
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1.5 Educação em Saúde 

 

As intervenções devem promover a educação do paciente, ampliando o 

seu conhecimento sobre a doença, compreensão do sistema de saúde, 

capacitação do paciente para alcançar as habilidades de resolução de 

problemas e tomada de decisão (CUTHBERT, 2019). 

É desejável que as ações de cuidado interprofissional capacitem o 

paciente no gerenciamento dos problemas relacionados à doença, melhorando 

o conhecimento sobre o câncer, suas percepções, autoeficácia, minimizando o 

sofrimento psicológico e aumentando a sua confiança e melhorando a QV. Para 

que isso aconteça, é necessário que os profissionais reconheçam a importância 

de se relacionarem efetivamente e traçarem um plano educativo- assistencial 

para o paciente e seus familiares (KIM, 2017). 

A capacidade do paciente em adquirir habilidades de autogerenciamento 

sofre influência do nível de letramento em saúde, compreendido como o 

potencial que a pessoa tem em obter, processar e compreender as informações 

relacionadas à saúde a fim de tomar decisões. Essa capacidade é influenciada 

pela sua habilidade cognitiva, suas características pessoais e relação com os 

cuidadores, apoio social, motivação e comportamentos de autogestão 

(PAPADAKOS et al., 2018). 

Na concepção do cuidado centrado no paciente, o paciente é considerado 

parceiro no desenvolvimento e na avaliação dos seus cuidados, permeando uma 

liderança eficaz, uma boa comunicação e compreensão de cuidar, 

desconstruindo o conceito do cuidado centrado na doença, permitindo então um 

cuidado horizontal entre paciente e equipe multiprofissional, tendo como bases 

as prioridades e objetivos dos pacientes em sua rotina de cuidado (MOORE et 

al., 2016).  

Para a construção da educação do paciente para o autogerenciamento, 

devem ser observadas as necessidades, características e contexto de vida do 

paciente a fim de facilitar o domínio e confiança do paciente no gerenciamento 
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dos sintomas e da doença, estimular as habilidades que facilitem a comunicação, 

a autoeficácia para conduzir seu próprio cuidado, planejamento para estabelecer 

metas/ações e a construção de habilidades para a resolução de problemas 

(HOWELL et al., 2017).   

O cuidado centrado no paciente e na construção de habilidades para o 

autogerenciamento possibilita que o paciente esteja no controle do seu cuidado, 

manejando os sintomas e estando mais preparado para o controle da doença e 

para acomodar e desempenhar seus papéis sociais. O profissional deve ser 

capaz de auxiliar, educar e apoiar o paciente, capacitando-o para o autocuidado, 

para as habilidades de automonitoramento, desenvolvendo uma relação de 

confiança, ensinando e favorecendo o empoderamento do paciente/família para 

participar e/ou protagonizar as decisões no processo saúde-doença-cuidado 

(CAMPLING et al., 2017). 

 

1.6 Educação Humanística em Saúde 

 

O conceito de educação, segundo Paulo Freire, tem por finalidade a 

construção de uma sociedade humanizada, emancipada e democrática, em que 

se defende um diálogo pedagógico-educativo e como meio de resolver conflitos. 

Busca-se uma educação para a autonomia e para a liberdade, visando a um 

conteúdo educativo, crítico, humanizado e que permeia a consciência dos 

sujeitos (MARCON, DOURADO, 2017).  

Considerando uma prática educativa dialógica, faz-se necessário 

compreender a situação presente, existencial e concreta na qual a pessoa vive, 

contextualizando para um diálogo popular, que seja capaz de proporcionar uma 

reflexão crítica, buscando o conhecimento da realidade e a transformação desta 

numa perspectiva dialética. Com base nessas premissas, o conceito freireano 

leva a uma reflexão acerca das dicotomizações do sujeito-objeto, teoria-prática, 

ação-reflexão, subjetividade-objetividade, condicionamento-liberdade, 

permanência-mudança, possibilidades de mudar-dificuldades em mudar, 
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denúncia-anúncio, leitura do mundo-leitura da palavra, positividades na cultura-

negatividades na cultura, produção econômica-produção cultural e consciência 

do mundo, a qual é motivada por uma leitura crítica da realidade, promovendo a 

esperança, a curiosidade e a motivação para a ação (PARO; VENTURA; SILVA, 

2020). 

Os homens e as mulheres têm a capacidade de superar as situações 

limitantes, como um processo contínuo de desenvolvimento, no qual são 

convidados a se envolverem como seres formadores da própria história. 

Baseado nessa construção, a educação torna-se necessária na sociedade, na 

busca de uma educação libertadora, defendida por Freire, numa ideologia de se 

posicionar ante os caminhos antagônicos, de alienação para uma educação para 

a liberdade, tendo como primícia o diálogo, cujo enfoque é construir a 

comunicação. Essa comunicação deve ser numa linguagem que o outro possa 

compreender o que está sendo exposto, trazendo para uma reflexão dos 

problemas locais, do coletivo, respeitando cada pessoa como ser único na sua 

capacidade de correlacionar a teoria(pensar) e a prática (agir), levando a uma 

reflexão acerca da sua realidade. Com isso, é possível uma educação crítica e 

dialógica, que conduza a uma práxis libertadora (PITANO, 2017).  

Na pedagogia freireana, a pessoa é um ser inacabado, e essa 

“inconclusão” faz com que se busque a educação numa reflexão de se perceber 

na sociedade, sua posição em relação ao mundo. Essa busca propicia-lhe a 

superação dos próprios limites e das situações limitantes, devendo a educação 

percorrer toda a vida do indivíduo e não estar circunscrita em um período 

estabelecido. Assim, a educação deve ser compreendida como um espaço de 

utopia, de sonho, possibilidades e de luta, sendo que o indivíduo não é apenas 

um objeto, mas sim um sujeito da história (FIGUEIREDO; SILVA, 2020). 
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2. FINALIDADE  

 

A presente diretriz respalda-se nos modelos teóricos-conceituais 

supracitados para propor um protocolo para a educação em saúde de pacientes 

na vigência de tratamento antineoplásico. A composição da diretriz está 

subdivida em: caracterização do problema, plano de intervenção, atividades e 

responsabilização (WERNECK et al., 2009). 

As demandas educacionais estão didaticamente elencadas, de acordo 

com os domínios do instrumento EORTC QLQ-Info 25 da Organização Europeia 

para Pesquisa e Tratamento do Câncer, que tem por objetivos avaliar a 

percepção e satisfação dos pacientes com câncer quanto ao fornecimento das 

informações recebidas durante o tratamento e auxiliar na avaliação da satisfação 

dos pacientes quanto às informações recebidas (LAMERS et al., 2016).     

Todas as recomendações contidas nas estratégias propostas para a ação 

educativa advêm de literatura científica recente, disponível em bases de dados 

e bibliotecas eletrônicas e classificada de acordo com os critérios do Joanna 

Briggs Institute (JBI). A classificação de evidência JBI baseia-se no sistema de 

recomendações que foi aprovado por muitas organizações de saúde, incluindo 

Cochrane, OMS, BMJ Clinical Evidence, entre outras (Anexo 1). 
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3. DIRETRIZ MULTIPROFISSIONAL PARA A EDUCAÇAO EM SAÚDE DO PACIENTE COM CÂNCER 

Problema: Atendimento das necessidades educacionais em saúde para o paciente com câncer e sua família na vigência de tratamento 

antineoplásico 

Caracterização do problema                                                                                                  Plano de intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

• Promover educação em saúde pautada no 

modelo de cuidado crônico.  

• Gerar habilidades para o 

autogerenciamento. 

• Favorecer as relações de confiança entre 

profissionais da saúde, pacientes e 

familiares.  

. Transcendência 

• O Modelo Cuidado Crônico da Organização Mundial de Saúde agrega um 

conjunto de elementos que devem estar articulados para que o adoecimento 

pelo câncer possa ser devidamente manejado pelo paciente e seus 

familiares, gerando os melhores resultados possíveis para a qualidade de 

vida e bem-estar (OPAS, 2015). 

• A educação capaz de gerar habilidades para o autogerenciamento favorece 

a participação dos pacientes na tomada de decisões, reduz a ansiedade, 

depressão e incertezas sobre as perspectivas do tratamento, melhora a 

autoeficácia e compreensão de seus objetivos de cuidado (SCHULMAN-

GREEN, JEON, 2015). 

• Pacientes resilientes são capazes de lidar melhor com as dificuldades 

provenientes do tratamento do câncer, por meio de intervenções que visem 

diminuir os resultados negativos, como o estresse, depressão e ansiedade 

(KOFLER et al., 2020). 

• O cuidado ao paciente com câncer deve ser integral, multiprofissional e 

longitudinal, considerando as diferentes demandas do processo (PICHELLI 

et al., 2019, PELOSO et al., 2021). 

 

População 

• Pacientes com câncer em qualquer 

fase do processo de adoecimento. 

• Familiares de pacientes com câncer. 

 
Elenco de atividades/responsabilidades 

• Ver colunas “Atividades” e 

“Responsabilidade” no quadro 

Procedimentos da Ação Educativa 

interprofissional 

 

Mecanismos de acompanhamento/avaliação: 

• Ver coluna “Período” no quadro 

Procedimentos da Ação Educativa 

 

 Magnitude 

• O Câncer é uma das quatro principais doenças não transmissíveis, de acordo 
com a Organização Mundial de Saúde. (MALTA et al., 2019, OMS 2020). 

• Estudos demonstram que comunicação ineficiente entre profissionais da saúde 
e o paciente/família com câncer traz impactos negativos, causando angústia e 
insatisfação, enquanto uma comunicação efetiva melhora os resultados de 
saúde, a adesão ao tratamento e satisfação do paciente e familiares. (LEVINE 
2019, LICQURISH, 2019).  

• Educar em saúde com informações adequadas diminui a ansiedade, o medo e 
melhora a adesão ao tratamento (ECTOR et al., 2020). 



11 
 

Caracterização do problema                                                                          Plano de intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vulnerabilidade  

• No processo de educação do paciente/família, deve-se 

compreender quais são as suas perspectivas sobre a doença, 

amenizar os sintomas de ansiedade e depressão, promovendo 

estratégias que melhorem a qualidade de vida. Mas ainda há 

limitações no processo educativo e em como a informação é 

fornecida ao paciente/família, pois nem sempre está alinhada com 

as suas prioridades, sendo importante ressaltar que as 

necessidades de informações são diferentes, sofrem modificações 

sutis, ou não, ao longo do tratamento (LAMBOURNE 2019). 

Efeitos 

• A comunicação eficaz é um pilar fundamental no cuidado 
centrado no paciente e família em Oncologia, pois uma 
comunicação ineficaz traz angústia e insatisfação, ao passo 
que a informação eficaz melhora a adesão ao tratamento, os 
resultados em saúde e traz satisfação para o paciente e familiar 
(LEVINE 2019). 

 Condicionantes 

• A compreensão das informações está relacionada ao estado 

emocional e motivacional, às habilidades cognitivas, 

características de personalidade, idade, sexo, estilos de 

aprendizagem, entre outros fatores que devem ser 

cuidadosamente avaliados pelo educador (ALCARAZ, et al., 2020, 

CASTRO et al., 2017). 

Determinantes 

• A efetividade do processo educativo está relacionada ao letramento 

(literacia) em saúde, acesso à informação, características 

socioeconômicas, educacionais e culturais (PAPADAKOS, 2020,  

SUNG et al., 2021, NUKET 2021). 
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4. Procedimentos da Ação Educativa 

ATIVIDADES RESPONSABILIDADE  

PERÍODO 

 

Informações sobre a doença Equipe 

interprofissional 

Enfermeiro 

1. Para a comunicação de notícias difíceis, como o 

diagnóstico de câncer, identifique e classifique o 

paciente de acordo com a faixa etária, o sexo, o 

contexto cultural, social e educacional. Pois cada 

perfil de paciente influencia em como o impacto da 

má notícia irá repercutir na sua vida (SILVA et al., 

2020) (JBI: 4A). 

X X  

Realizar no 

início do 

tratamento  

 

2. Utilize ferramentas para conduzir o diálogo e a 

comunicação efetiva com o paciente, como 

exemplo: Protocolo SPIKES (GOBBI, 2020)(JBI 

4A). 

X X Contínuo 

Informações sobre os testes clínicos Equipe 

interprofissiona

l 

Enfermeiro Período 

3. Na comunicação sobre os exames para 

estadiamento, controle ou seguimento, devem-se: 

- informar sobre os potenciais riscos, benefícios e 

efeitos adversos das intervenções;  

- otimizar a realização dos procedimentos, 

considerando os prós e contras; 

- indicar o exame e tratamento que proporcionem 

menos efeitos colaterais e maior benefício 

(SANTOS, et al., 2020) (JBI: 4A). 

X X A cada 

exame/pro

cedimento 

4. Deve ser esclarecido sobre os  procedimentos  

diagnósticos, preventivos e terapêuticos, 

informando a finalidade, duração do tratamento,  

seus benefícios  e  efeitos  colaterais,  assim  como  

as possíveis alterações físicas, psicológicas, 

econômicas e sociais (MORTOLA et al., 2021) (JBI: 

3E). 

X X Contínuo 

 

Informações sobre os tratamentos Equipe 

interprofissiona

l 

Enfermeiro Período 

5. Informação sobre o tratamento médico:  

- forneça o termo de consentimento esclarecido ao 

paciente antes de iniciar o tratamento, conforme 

critérios estabelecidos. (GUIMARÃES 2021) (JBI 

4B). 

 X Para todo 

tratamento 

novo 

6. Informação sobre impacto na vida social e 

familiar:  

- avaliar e compreender os motivos que despertam 

medo do paciente. Exemplos: recidiva, mudanças 

nos hábitos cotidianos, privação da autonomia, 

impacto na realização das atividades diárias, como 

arrumar a casa, cozinhar, trabalhar;  

- auxiliar no enfrentamento das dificuldades por 

meio de estratégias que permeiam a relação com 

X X Contínuo 
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amigos e familiares e o envolvimento com  

religiosidade/espiritualidade 

(FERNANDES et al., 2019) (JBI: 3E); 

- estimular estratégias de enfrentamento, como 

apoio social e encorajar e reforçar positivamente as 

conquistas, como aquisição de habilidades, para o 

fortalecimento da percepção de autoeficácia.  

(D’EGIDIO et al., 2017). (JBI: 2A); 

7. Informação sobre impacto na atividade sexual:  

- estimule o diálogo com o paciente sobre este tema, 

encorajando-o a conversar, trazendo as 

informações solicitadas, aconselhando-o ao diálogo 

com o(a) parceiro(a); encaminhando-o a outros 

profissionais de acordo com as demandas 

(ALMONT 2019) (JBI: 3C) 

X X Contínuo 

8. As informações fornecidas aos pacientes devem 

ser baseadas na recuperação, no autocuidado, no 

reconhecimento precoce de sinais e sintomas e nos 

resultados relatados pelo paciente (GUSTAVELL 

2019) (JBI 3E). 

X X Contínuo 

Informações sobre outros serviços Equipe 

interprofissiona

l 

Enfermeiro Período 

9. Indique serviços que prestam assistência 

adicional fora do hospital: 

- Atenção Domiciliar, a qual pode ser feita em 

atendimento domiciliar, internação domiciliar ou 

visita domiciliar. (LIRA 2019) (JBI 4A); 

- Serviços de reabilitação;  

- Intervenção por meio da atividade física; 

- Acompanhamento com equipe multiprofissional. 

X X Início do 

tratamento 

e conforme 

necessidad

e 

Informações sobre locais de cuidados Equipe 

interprofissiona

l 

Enfermeiro Período 

10. Informe e conduza a navegação do paciente 

para que ele acesse os lugares de serviços de 

especialidades, ambulatórios, clínicas, policlínica, 

serviço médico/hospitalar, assim o paciente pode 

ser atendido por médicos, farmacêuticos, pela 

Enfermagem e por outras profissões 

interdisciplinares relacionadas a sua necessidade 

(SILVA et al., 2017) (JBI 4C). 

 X Início do 

tratamento 

e conforme 

necessidad

e 

11. Consulta da Enfermagem: a consulta da 

Enfermagem é realizada com o paciente por meio 

de uma abordagem contextualizada e participativa, 

com o objetivo de elaborar um planejamento que 

vise à compreensão das necessidades de cuidados 

no processo da doença, tratamento e reabilitação  

(REIS et al., 2020) (JBI 4B). 

 X Contínuo 
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Informações sobre autogerenciamento Equipe 

interprofissiona

l 

Enfermeiro Período 

12. Estimule o paciente para o gerenciamento dos 

efeitos colaterais, reforçando as percepções de 

autoconfiança e autoeficácia (AKIN et al., 2018) (JBI 

3E). 

- Avaliar e considerar a habilidade para atingir uma 

determinada meta. 

-  Estimular a motivação. 

- Promover atitudes para o alcance do bem-estar 

(convívio social, familiar, espiritual, práticas 

integrativas) (WELTER et al., 2021) (JBI 3E). 

 X Contínuo 

13. Estimular a inserção em papéis sociais, como 

ser estudante, trabalhador, desempenhar atividades 

ligadas ao lazer, atividades domésticas e em 

família, participar de grupos de amigos, de 

entidades religiosas ou outros grupos. (CHAGA et 

al., 2021)  (JBI 3D). 

X X Contínuo 

14. Grupos de autoajuda: esses grupos, além de 

proporcionarem apoio social e compartilhamento de 

conhecimento e experiência, promovem também o 

estímulo aos cuidados médicos, à interação com 

pessoas com problemas semelhantes e apoio 

emocional  (CHRISTIANSEN et al., 2021) (JBI 4B). 

X X Contínuo 

15. Práticas religiosas: o incentivo a crenças 

religiosas auxilia em como lidar com o estresse 

externo e interno, trazendo uma visão otimista sobre 

a vida, estimula a motivação e a força de vontade, 

traz esperança, alívio psicológico, resultando em 

atitudes positivas para o autocuidado 

(GOUDARZIAN et al., 2018) (JBI 3E). 

X X Contínuo 

16. Promova a autoeficácia:  

- autoeficácia na gestão de sintomas: envolvida por 

conceitos de comportamentos de gestão de saúde, 

saúde psicossocial, saúde sexual/reprodutiva e 

física/sintomas; 

- gestão de saúde: abordar comportamentos que 

visam manter a saúde durante a terapia do câncer, 

como atividade física e alimentação saudável;  

- saúde psicossocial: relacionada à adesão a 

estratégias que visem à resiliência e à esperança; 

- saúde física/sintomas: autorregulação dos 

sintomas, incluindo consciência e identificação 

precoce dos sintomas (THORNTON et al., 2021). 

(JBI 4A). 

X X Contínuo 
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17. A autoeficácia baseada em três domínios: 

conhecimento sobre uma tarefa, confiança para 

lidar com uma tarefa e capacidade para executar 

uma tarefa. Para isso, deve-se: 

- auxiliar o paciente a compreender a sua 

capacidade em gerenciar habilidades para concluir 

uma tarefa; 

- estimular a confiança em expressar seus 

sentimentos e necessidades; 

- incentivar a confiança na gestão das suas 

preocupações, articulando a utilização adequada de 

respostas de enfrentamento. Exemplo: o paciente 

expõe suas preocupações sobre o câncer e não 

recebe uma resposta negativa, mas sim atitudes 

para gerenciamento das suas emoções (MANNE et 

al., 2019) (JBI 1B). 

X X Contínuo 

18.  A promoção para o autogerenciamento permite 

a redução da gravidade dos sintomas e melhora a 

qualidade de vida. É um meio que o paciente, na 

interação com o profissional da saúde, usa para 

conseguir lidar com os problemas diários 

associados ao câncer. Para isso, faz-se necessária 

a comunicação colaborativa do profissional e deve 

haver o adequado suporte familiar (AL‐HARITHY; 

WAZQAR 2021) (JBI 3E). 

X X Contínuo 

19.  Para propiciar o autogerenciamento, o paciente 

deve: 

- gerenciar seus papéis sociais, preocupações 

pessoais e demandas domésticas;  

- ter a aderência aos esquemas do tratamento 

prescrito; 

- ajustar uma nutrição e dieta balanceada e 

saudável; 

- realizar exercícios físicos; 

- ser estimulado à prática religiosa; 

- praticar medicina alternativa complementar: usar 

técnica de relaxamento, meditação, Reiki, 

massagem; 

- reservar um momento para descansar; 

- adotar estratégias de autoajuda consciente: um 

diário, concentrando em pensamentos e 

sentimentos de controle, positivos, de aceitação; 

- solicitar e aceitar ajuda quando necessário, 

delegando algumas tarefas a outros;  

- buscar informações sobre autocuidado, 

tratamento, sobre a doença, evitando negligenciar 

as informações;  

- procurar apoio dos parentes e amigos, suporte do 

profissional de saúde e de outros pacientes com 

câncer (DONGEN et al., 2020) (JBI 4A). 

X X Contínuo 
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20. Estimular a resiliência a partir de três conceitos: 

 - conceito de qualidade: auxiliar no enfrentamento 

da dificuldade;  

- conceito de processo: promover a interação e 

adaptação entre a pessoa e o meio ambiente; 

- conceito de resultado: auxiliar em lidar com os 

estressores de forma flexível, identificando ou 

desenvolvendo recursos e vantagens. 

(GAO et al., 2019) (JBI 3E) 

X X Contínuo 

21. Proporcione o empoderamento do paciente por 

meio de um processo educativo que desenvolva 

conhecimentos e habilidades, atitudes e 

autoconhecimento, gerenciamento da sua condição 

de saúde e tratamento (PAUTASSO et al., 2018) 

(JBI 4A). 

 X Contínuo 

22. Certifique-se de que o cuidado está centrado no 

paciente. Adote comportamentos de advocacia do 

paciente. Institua modelos assistenciais pautados 

nas habilidades dos enfermeiros de se 

responsabilizarem pela coordenação do cuidado, 

como o modelo Primary Nursing (CARVALHO et al., 

2019) (JBI 3E). 

 X Contínuo 

23. Estabeleça um diálogo com o paciente:  

- deve-se envolver o paciente no seu cuidado e 

melhorar as informações clínicas;  

- faça perguntas e tente que ele expresse a sua 

opinião, fortalecendo assim o seu envolvimento. 

(VAITIEKUNAS et al., 2021) (JBI 3E). 

X X Contínuo 

Informações em estratégias multimidiáticas Equipe 

interprofissiona

l 

Enfermeiro Período 

24. Utilize material impresso: os conteúdos de 

aprendizagem devem conter uma linguagem 

adequada ao público-alvo, com escrita de fácil 

compreensão, contendo um guia para dúvidas e 

auxílio na tomada de decisões (CASTRO et al., 

2017) (JBI 4B). 

Materiais educacionais impressos melhoram o 

entendimento do paciente sobre o que ele deve   

esperar do seu tratamento, assim como melhoram 

as informações clínicas  (PAPADAKOS 2020) (JBI 

4C). 

X X Conforme 

necessidad

e 

25. Conteúdos audiovisuais: devem fornecer novos 

conhecimentos e aprimorar os já existentes, facilitar 

a comunicação entre profissional da saúde e 

paciente, auxiliar na implementação do plano 

terapêutico e atividades educativas com ênfase na 

superação, convívio e cuidado (COSTA et al., 2019) 

(JBI 4B). 

25.1 – Vídeo educativo: recurso didático, 

tecnológico, que facilita a comunicação sensorial, 

emocional e racional, estimulando a interação com 

X X Conforme 

necessidad

e 
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o paciente, contribuindo para transmitir 

conhecimento, por meio da formação da 

consciência crítica e estratégia de promoção da 

saúde (MORTOLA et al., 2021) (JBI 3E). 

26.  Aconselhamento telefônico: tem como 

propósito o controle do tratamento terapêutico, 

detecção precoce de sinais e sintomas e 

intervenção imediata da queixa do paciente. 

(LOUZADA 2018) (JBI 3E) 

 X Conforme 

necessidad

e 

27. O uso do recurso da internet e ou aplicativos: 

facilita o atendimento online, possibilitando 

intervenções que gerem segurança; favorece  o 

enfrentamento do tratamento, principalmente entre 

consultas ambulatoriais; rompe as barreiras das 

distâncias geográficas (KEMP et al., 2019) (JBI 3E). 

X X Conforme 

necessidad

e 

28. Sistemas eletrônicos de autorrelato de 

sintomas: esses aplicativos permitem pesquisas 

eletrônicas, identificação e gestão oportuna dos 

primeiros sintomas antes de se tornarem graves. É 

possível receber feedback de conselhos de 

autogerenciamento automatizado ou de sua equipe 

de saúde sobre os sintomas relatados, sendo um 

recurso útil no ambiente domiciliar (CHO; ZHANG 

2021)  (JBI 4A). 

A integração de aplicativos de saúde móvel 

contribui para melhorar a educação em saúde e 

aumentar a adesão medicamentosa e resultados 

clínicos (POTDAR 2020) (JBI 3E). 

X X Conforme 

necessidad

e 

29. Comunicações digitais em saúde: visam 

melhorar ou apoiar os serviços de saúde por meio 

da: 

- telemedicina: são serviços médicos fornecidos 

remotamente aos pacientes por meio de 

plataformas de telecomunicações, propiciando o 

acompanhamento e a intervenção, como medidas 

de prevenção/ diagnósticos e tratamento. (AAPRO 

et al., 2020) (JBI 4A). 

- telessaúde pode ser por via telefônica ou 

videoconferência: visa atender às necessidades de 

apoio relacionadas à informação e educação, 

monitoramento e revisão de sintomas, 

aconselhamento e coordenação de cuidados.  

(OWNSWORTH et al., 2020) (JBI 2B) 

 

 

 

 

 

X X Conforme 

necessidad

e 

Avaliação da satisfação com a quantidade de 

informação que está recebendo 

Equipe 

interprofissiona

l 

Enfermeiro Período 
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30. Estabeleça uma comunicação centrada no 

paciente, oferecendo informações adequadas e 

relevantes, considerando as preferências do 

paciente e proporcionando a gestão do seu cuidado, 

evitando falhas na comunicação, com informações 

incompletas e sem clareza (STREET et tal., 2018) 

(JBI 3E). 

X X Contínuo 

31. Forneça ao paciente informações sobre a 

doença, o tratamento e os efeitos colaterais, 

envolvendo-o para a tomada de decisão 

compartilhada (EISFELD et al., 2019) (JBI 3E). 

X X Contínuo 

32. Considerando a comunicação no processo de 

ensino-aprendizagem, o diálogo assume 

protagonismo. Para que seja um diálogo efetivo, se 

faz necessário considerar: 

- ambos os sujeitos devem estar dispostos a 

modificar a realidade em que estão inseridos, como 

seres pensantes neste processo; 

- a comunicação deve ser horizontal, empática, de 

troca, humildade e respeito; 

- a coerência entre o que é dito e o que é feito deve 

perpassar a palavra dita e a ação humanizadora; 

- na aprendizagem significativa, o processo 

educativo está alicerçado nos saberes prévios 

(VIEIRA et al., 2020) (JBI 3D); 

-  o diálogo só acontece quando há a interação entre 

as pessoas, numa perspectiva de ação e a reflexão, 

ou seja, a práxis;  

- promova o diálogo contextualizado para obter a 

manifestação do juízo de valor das pessoas sobre 

as situações vividas em seu mundo real, 

evidenciando suas visões de mundo (GARCIA 

2017) (JBI 4A); 

X X Contínuo 

33. Incentive a participação do paciente na tomada 

de decisões de cuidados de saúde: 

- estimule o paciente a se comunicar melhor; 

- deixe que ele enfatize suas preferências;  

- permita que ele expresse sua opinião sobre o 

tratamento (TRISTA et al., 2019) (JBI 1A); 

- respeite  o quanto o paciente deseja receber de 

informação, respeitando seu desejo de saber sobre 

o seu real estado de saúde (OTONI et al., 2018) (JBI 

4A). 

X X Contínuo 

34. Aplicar questionários para a avaliação da 

percepção do paciente, como o QLQ Info 25, A 

Patient-Practioner Orientation Scale (PPOS).  

(LAMERS et tal., 2016); (GRILO et al., 2017) (JBI 

3E; 4B). 

 X Contínuo 

Avaliação sobre a utilidade da informação 

 

Equipe 

interprofissiona

l 

Enfermeiro Período 
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• Data de elaboração: Novembro de 2021.  

Responsáveis: Andrade MB de; De Domenico EBL. 

• Data programada para a 1ª revisão: Novembro de 2023. 

Responsáveis: Andrade MB de; De Domenico EBL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Monitorar Adesão Terapêutica: utilizar 

instrumentos, como MAT, Moriski & Green 

(OLIVEIRA et al., 2012) (JBI 3E). 

 X Contínuo 

36. Habilidades para o autocuidado: auxilie o 

paciente no desenvolvimento de atividades para 

promoção do seu bem-estar, manutenção da sua 

saúde, por meio de habilidades intelectuais e 

práticas (RIBEIRO et al., 2019) (JBI 4A). 

X X Contínuo 

37. Habilidades para o automonitoramento: 

monitorar o surgimento de sintomas e alterações 

fisiológicas, com o intuito de facilitar o automanejo e 

diminuir agravos, reconhecendo o momento 

oportuno de buscar auxílio de um profissional da 

saúde (ESTEVES et al., 2013) (JBI 2D). 

X X Contínuo 

38.  Habilidades para o autogerenciamento: ensinar 

habilidades que permeiam ações para a tomada de 

decisão sobre situações diversas da condição de 

cronicidade (HORTENSE et al., 2020) (JBI 1A). 

X X Contínuo 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente relatório técnico de pesquisa apresentou a “Diretriz 

Multiprofissional para a Educação em Saúde do Paciente com Câncer” como um 

recurso para a adoção da Prática Baseada em Evidências Científicas. 

Entretanto, para sua utilização na prática, a organização institucional deverá 

preparar-se adequadamente em termos estruturais e processuais para que 

possa ser efetivada, incluindo a elaboração de um programa de educação 

permanente para que os profissionais, executores das ações, conheçam a 

diretriz, a compreendam e consigam operacionalizá-la com competência.   
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