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343- Avaliação e qualidade do cuidado

Pacientes oncohematológicos em tratamento: A vivência fora do ambiente
hospitalar
Palavras chaves: Enfermagem Oncológica; Hematologia; Oncohematologia; Terapêutica;

INTRODUÇÃO

RESULTADOS

As doenças oncohematológicas são um grupo amplo e complexo de
doenças que afetam as células do sistema hematopoiético, podendo
acometer crianças, adolescentes, adultos e idosos, com diferentes
prevalências a depender do tipo de neoplasia.1−3
A quimioterapia é a principal modalidade utilizada, de forma combinada ou
como monodroga, sendo o emprego de substâncias químicas de forma
sistêmica que agem no processo de divisão celular, interferindo na sua
multiplicação, com intuito de causar morte das células malignas. 3
Durante os itinerários terapêuticos e diagnósticos, os pacientes
manifestam dificuldades antes e durante o tratamento, ressaltando-se os
efeitos causados pela quimioterapia, que afetam fortemente sua vida
cotidiana, causando impacto em seu modo de viver, trabalhar e
relacionar−se. 4,5

METODOLOGIA

SEXO

• Feminino: 3
• Masculino: 5
IDADE

• 20 - 81 anos

ESTADO CIVIL
RENDA/SAL. MIN.

•
•
•
•

1 salário: 3
2-3 salários: 2
>4 salários: 2
Não sabe: 1

•
•
•
•
•

Solteiro: 3
Divorciado: 2
Casado: 1
União estável: 1
Viúvo: 1

Categorias de análise

“Vivendo com a doença e o
tratamento”

Exploratória e
Descritiva
✓Instrumento
para coleta de
dados
epidemiológicos,
entrevista
semiestruturada e
checklist de
ferramentas
disponíveis

Critérios de
exclusão:
→ Impedimento
físico-cognitivo
para responder à
entrevista e
portadores de
linfomas cutâneos

Perfil epidemiológico - 8 participantes

- Dificuldades centradas nos efeitos
tóxicos do tratamento
- Interrupção de processos de vida
esperados
- Impactos financeiros pela
interrupção das atividades laborais
devido o tratamento

“Alterações no relacionamento
interpessoal”
- Estreitamento dos vínculos
familiares
- Apoio da família emocional e
financeiramente
- Encontro de novas amizades em
seus pares

Pesquisa
Qualitativa
Análise temática
de Bardin6
Critérios de
inclusão:
→Maiores de 18
anos; Diagnóstico
de neoplasia
hematológica; ter
passado por 3
meses de
quimioterapia

Via telefone
devido a
pandemia de
COVID-19

Seleção por
conveniência com
critérios de
“exaustão” e
“saturação”

“Os impactos da COVID-19 no
paciente oncohematológico”
- Saudade de amigos e familiares
- Alterações da rotina

Principais ferramentas
institucionais disponíveis
utilizadas pelo paciente no
momento de dificuldade:
CAIO (PS) - 8

- Privação de atividades de
autocuidado

Alô Enfermeiro - 7

- Tristeza devido isolamento social

Folders Informativos - 4

CONCLUSÃO
Os pacientes com diagnóstico de doença oncohematológica tem suas dificuldades em domicílio centradas nas toxicidades dos tratamentos antineoplásicos,
onde as estratégias empregadas pelo serviço de saúde para suprir as demandas desses pacientes se mostram eficientes, visto que no geral os relatos são
positivos, por vezes com relatos de não haver dificuldades em domicílio pois sempre que precisam a equipe de saúde está disponível e atende às suas
demandas. Embora a doença oncológica traga medo e angustias ao paciente e a família, é um período onde há também a promoção do estreitamento de
vínculos e há um movimento familiar em busca de ajudar o paciente das formas que lhes for possível.
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