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Resumo

O câncer está relacionado a mais de 100 doenças oriundas de desordem celular que se inicia 
quando células sofrem transformações no seu material genético. Este estudo buscou descrever a 
atuação e os cuidados do enfermeiro na assistência ao paciente oncológico, na atenção domici-
liar. Trata-se de uma pesquisa exploratória, através de revisão sistemática de literatura. A coleta 
de dados foi realizada utilizando como fontes de dados as bases eletrônicas fidedignas SciELO 
(Scientific Eletronic Library Online), LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciên-
cias da Saúde) E BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde Pública). A partir dos dados coletados 
nessa pesquisa, foi possível identificar a necessidade do cuidar de pacientes com essa patologia, 
que exige do enfermeiro não só conhecimento técnico, mas se faz necessária a percepção da 
necessidade do cuidado humanizado, o qual se estende ao conjunto familiar. O estudo realizado 
evidenciou a grande importância do enfermeiro para o paciente oncológico e representa um 
avanço da prática profissional fundamental, respeitando a compreensão da individualidade e 
valorização da pessoa humana, uma vez que os sinais e sintomas dessa patologia provocam uma 
profunda transformação na vida do paciente e de sua família.
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1. Introdução
O câncer é o nome dado a um conjunto de doenças 
que se caracteriza pelo crescimento e propagação 
desordenados de células anormais. É considerado 
um problema de saúde pública, em especial nos 
países em desenvolvimento, devido a sua incidên-

cia, magnitude e ao perfil epidemiológico nacional. 
A estimativa para as próximas décadas é de 80% 
dos 20 milhões de casos novos no ano de 2025, no 
mundo. No Brasil, a mortalidade por câncer revela 
para o biênio 2016-2017 incidência próxima de 600 
mil casos novos de câncer (INCA, 2015).
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Entretanto, apesar de os avanços tecnológicos 
possibilitarem um tratamento com novas drogas e 
opções de escolhas, nem sempre é possível a cura. 
Assim, os pacientes passam a necessitar de cuida-
dos que visam ao controle da dor e dos variados 
sintomas, além de serem avaliados psicologica-
mente, socialmente e espiritualmente, com vistas 
à melhora na qualidade de vida, na aceitação da 
doença e na adesão ao tratamento (STUMM; LEI-
TE; MASCHIO, 2008).

Neste contexto, para Secoli, Padilha e Leite (2005), 
os enfermeiros são essenciais no processo de to-
mada de decisão, uma vez que podem auxiliar os 
pacientes e seus familiares e os serviços de saúde 
na escolha de terapêuticas ou cuidados alternati-
vos, independentemente do seu local de atuação.

Desse modo, a atuação da enfermagem na on-
cologia representa um avanço da prática profis-
sional advinda de novos protocolos terapêuticos, 
que admitem a necessidade de atuação de equipe 
multiprofissional. A ação da enfermagem se res-
tringia aos cuidados de cabeceira, ou seja, dando 
apoio, conforto e tratamento paliativo os pacien-
tes com câncer em estado terminal. Na atualida-
de, esta prática requer habilidades específicas dos 
profissionais envolvidos nesse processo (MENE-
ZES et al., 2007).

Para que as ações de enfermagem no cuidado ao 
paciente oncológico sejam integrais, participativas 
e resolutivas, os profissionais, em todos os níveis 
de atuação, devem possuir conhecimentos técni-
co-científicos e habilidades no relacionamento in-
terpessoal, favorecendo ações de saúde e práticas 
educativas, o que contribuirá no tratamento do 
mesmo (FERNANDES et al., 2013).

Considerando que o cuidar é uma ação funda-
mental para a promoção e recuperação da saúde, 
a atuação da equipe de enfermagem em domicílio 
torna-se essencial, em especial com o paciente on-
cológico, inclusive quando não há perspectivas de 
cura e nem de sobrevida (RODRIGUES; FERREI-
RAI, 2011).

Nesse sentido, ajudar os indivíduos com doenças 
crônicas e sem possibilidades curativas, bem como 
seus familiares na fase avançada da doença e no 
final de vida nos remete a um modelo terapêutico 
que vem sendo denominado Cuidados Paliativos 
(BALIZA et al., 2012).

Cuidados paliativos podem ser definidos como 
o cuidado ativo e total prestado ao paciente cuja 
doença não responde mais ao tratamento curati-
vo. Consistem em um cuidado diferenciado que 
visa à prevenção e alívio do sofrimento por meio 
da identificação precoce, da adequada avaliação 
e tratamento da dor e de outros sintomas físicos, 
psicossociais e espirituais, promovendo a qualida-
de de vida do paciente e de seus familiares (WA-
TERKEMPER; REIBNITZ, 2010).

Sendo assim, este estudo se justifica pela impor-
tância de o enfermeiro exercer um atendimento 
holístico, utilizando subsídios e estratégias de cui-
dado, considerando a promoção, a prevenção e o 
tratamento da dor oncológica, além de lhe propor-
cionar uma reflexão sobre sua capacitação, prepa-
ração e qualificação para trabalhar com pacientes 
oncológicos, a partir do conhecimento sobre o 
câncer, assim como os cuidados paliativos, trata-
mento e as consequências da doença.

Desta forma, o presente trabalho tem como objeti-
vo descrever a atuação e os cuidados do enfermeiro 
na assistência ao paciente oncológico no domicílio.

2. Metodologia
Este estudo aborda uma revisão sistemática da li-
teratura, de natureza descritiva sob forma qualita-
tiva, acerca da atuação do enfermeiro em paciente 
oncológico no domicílio. Foi realizada do primei-
ro semestre de 2015 ao primeiro semestre de 2016, 
a partir das bases de dados eletrônicas SciELO 
(Scientific Eletronic Library Online), LILACS (Lite-
ratura Latino Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde) e PUBMED, acessadas pela Biblioteca 
Virtual de Saúde (BVS/BIREME/OMS), que abor-
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dassem o tema aqui proposto. Para a localização 
das 43 publicações, foram utilizados os seguintes 
descritores (em português): Oncologia, Cuidados 
de enfermagem, Habitação, Enfermagem e Cui-
dados paliativos, consultados nos Descritores em 
Ciência da Saúde (DeCS). Foram incluídos arti-
gos originais, indexados e disponíveis na íntegra, 
publicados num período entre os anos de 2005 e 
2015, atualizados para o ano de 2016, e que abor-
davam o tema aqui proposto.

Excluíram-se artigos que não abrangeram direta-
mente o tema em questão, artigos que não se en-
caixaram no tempo hábil solicitado e artigos de 
revisão/tese/dissertação e/ou duplicata.

3. Resultados e discussão
Após delimitação através dos critérios de inclusão 
e exclusão, obteve-se um total de 09 publicações, 
todas em língua portuguesa, que se encaixaram 
nos objetivos desta pesquisa.

A Tabela 1 traz a descrição dos artigos de pesquisa 
selecionados, que é composta pelos 09 artigos. Os 
que mais prevaleceram, dentre os cuidados de en-
fermagem ao paciente oncológico, foram: o signi-
ficado dos cuidados paliativos necessários para os 
pacientes com câncer, e as vivências, enfrentamen-
tos e dificuldades encontrados frente aos cuidados 
a estes pacientes.

Tabela 1. Descrição dos artigos de pesquisa selecionados (continua)

Autor/Ano Título Objetivo Conclusão

ARAÚJO; SILVA, 
2007

A comunicação 
com o paciente 

em cuidados 
paliativos: valori-

zando a alegria e o 
otimismo

Conhecer as expectativas de 
pacientes em cuidados palia-
tivos relativos à comunicação 
com as pessoas da equipe de 

enfermagem.

A comunicação mostrou exercer 
papel de destaque no processo de 
morrer. Como atributo essencial 

do relacionamento interpessoal, a 
comunicação empática e compas-
siva foi enfatizada na qualidade de 
instrumento que fornece suporte e 
sustento para a pessoa frente à ter-

minalidade.

STUMM; LEITE; 
MASCHIO, 2008

Vivências de uma 
equipe de enfer-
magem no cui-

dado a pacientes 
com câncer

Conhecer vivências da equi-
pe de enfermagem de uma 

unidade oncológica relacio-
nadas ao cuidado a pacientes 

com câncer.

Para os profissionais, a ação de 
cuidar requer compreensão, aten-
dimento humanizado e formação 

de vínculo entre equipe, paciente e 
familiar.

SILVA et al., 2009

Representação do 
processo de adoe-
cimento de crian-
ças e adolescentes 
oncológicos junto 

aos familiares

Descrever o desequilíbrio 
que o diagnóstico do câncer 

infanto-juvenil provoca  
nas famílias e avaliar a  
representatividade do  

diagnóstico em crianças, 
adolescentes e famílias en-

volvidas e o comportamento 
da equipe da enfermagem 

na percepção dos familiares 
das crianças e adolescentes 

acometidos.

Conclui-se que uma assistência de 
enfermagem pautada na humaniza-
ção durante o tratamento deste tipo 
de cliente, extensiva aos seus fami-

liares, é de grande relevância.



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 6, n. 6, p. 36-42, jul./dez. 2017  |  39 

CARDOSO, J.A.; SANTOS, M.N.P.; MORGADO, S.S.M.  |  Atuação do enfermeiro no cuidado do paciente oncológico no domicílio

Tabela 1. Descrição dos artigos de pesquisa selecionados (conclusão)

Autor/Ano Título Objetivo Conclusão

WATERKEMPER; 
REIBNITZ, 2010

Cuidados paliati-
vos: a avaliação da 
dor na percepção 

de enfermeiras

Revelar as concepções e 
contribuições de enfermeiras 
sobre a avaliação da dor em 

pacientes com câncer em 
cuidados paliativos.

A implantação de condutas sistema-
tizadas de cuidado à dor, englobadas 
na sistematização da assistência de 

enfermagem, possibilita redirecionar 
melhor as ações e, desta forma, um 

manejo da dor mais completo  
e eficaz.

BALIZA et al., 
2012

Cuidados paliati-
vos no domícilio: 

percepção de 
enfermeiras da 

Estratégia Saúde 
da Família

Compreender a percepção 
de enfermeiras da Estratégia 
Saúde da Família com rela-
ção aos cuidados paliativos 

no domicílio.

As enfermeiras, ao considerarem o 
paciente e sua família como unidade 
de cuidado, têm a oportunidade de 
compartilhar solidariedade, expe-
riências e aprendizados, não só do 
ponto de vista profissional, mas, 

sobretudo, humano.

SALIMENA et al., 
2013

O vivido dos 
enfermeiros no 
cuidado ao pa-

ciente oncológico

Conhecer as percepções e 
sentimentos de enfermeiros 
de um hospital oncológico 

de referência em diagnóstico 
e tratamento de pacientes 

com câncer na Zona da Mata 
Mineira.

Consideramos que o cuidado do 
enfermeiro pode ser compreendido 

em suas facetas técnicas, éticas e 
humanas, uma vez que possibilita o 
aprofundamento das relações inter-
pessoais entre aqueles que cuidam e 

os que são cuidados.

FERNANDES,  
et al., 2013

Percepção dos 
enfermeiros sobre 
o significado dos 
cuidados paliati-
vos em pacientes 
com câncer ter-

minal

Conhecer a percepção do 
enfermeiro diante do paciente 
com câncer sob cuidados pa-

liativos.

Os enfermeiros envolvidos reconhe-
cem a importância da equipe multi-
profissional, que lhes propicia refle-
xões acerca do uso da comunicação 
como elemento essencial do cuidar 

para paciente e família sob cuidados 
paliativos.

SALIMENA et al., 
2013

Estratégias de 
enfrentamento 

usadas por enfer-
meiros ao cuidar 

de pacientes onco-
lógicos

Conhecer as estratégias que 
os enfermeiros utilizam para 
lidar com os abalos psicoe-
mocionais advindos do pro-

cesso de cuidado de pacientes 
oncológicos.

Frente às peculiaridades de cada 
profissional e às diversas estratégias 

de enfrentamento adotadas, torna-se 
fundamental ouvir e dar voz ao enfer-
meiro em seu local de trabalho, para 
que possa lidar melhor com as de-

mandas da sua trajetória ocupacional.

VICENZI et al., 
2013

Cuidado integral 
de enfermagem 

ao paciente onco-
lógico e à família

Identificar as ações promovi-
das pela equipe de enferma-
gem em busca da integrali-

dade do cuidado ao paciente 
oncológico e sua família.

Espera-se que este estudo contribua 
para o desenvolvimento de ações 

que auxiliem pacientes oncológicos 
e familiares no enfrentamento  

da doença.

Fonte: Elaborado pelas autoras
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Os estudos de Fernandes et al. (2013), Araújo e 
Silva (2007), Waterkemper e Reibnitz (2010) e Sa-
limena et al. (2013) evidenciaram os cuidados pa-
liativos como forma eficaz de assistência presta-
da pelos enfermeiros aos pacientes com câncer e 
seus familiares, como sujeito cuidador, que busca, 
através do seu conhecimento, amenizar ou sanar 
qualquer tipo de desconforto que o paciente e/ou 
família apresentem.

Baliza et al. (2012) concordam que é de extrema 
importância o apoio aos pacientes e familiares no 
domicílio, nos cuidados paliativos para uma me-
lhor aceitação do processo da morte. Enfatiza-se 
o elevado índice de depressão em parceiros cuida-
dores de pacientes com doenças terminais, desta-
cando a importância do trabalho profissional da 
enfermagem no apoio psicoemocional. 

É de suma importância a valorização da crença re-
ligiosa para o enfrentamento dos problemas psico-
lógicos, como a depressão, o sentimento de culpa, 
a angústia e a não aceitação da doença, embora, 
para alguns familiares, a morte possa representar 
alívio e descanso para o paciente. 

Fernandes et al. (2013) e Waterkemper e Reibnitz 
(2010) mencionam a importância dos cuidados 
paliativos direcionados ao paciente na termina-
lidade da vida, especialmente o oncológico, visto 
que esses cuidados proporcionam uma abordagem 
diferenciada de tratamento que tem como objeti-
vo principal a promoção do cuidar humanizado. 
De acordo com Araújo (2007), o enfermeiro dirige 
seu foco para o alívio das necessidades biopsicos-
sociais e espirituais, assim como integra a esses 
cuidados os valores, as crenças, práticas culturais 
e religiosas do paciente e seus familiares.

Salimena et al. (2013) mencionam que, além de 
construir um dos pilares básicos dos cuidados pa-
liativos, o emprego adequado da comunicação ver-
bal é uma medida terapêutica comprovadamente 
eficaz para os pacientes fora de possibilidades de 
cura. É considerado um importante componente 
do cuidado no fim da vida, pois pode reduzir o es-

tresse psicológico do paciente à medida que tam-
bém lhe permite compartilhar o sofrimento.

Waterkemper e Reibnitz (2010) e Baliza et al. (2012) 
mencionam que, para proporcionar cuidados pa-
liativos, é fundamental que o enfermeiro desen-
volva conhecimentos sobre a dor e, por meio deles, 
alcance condições para avaliar e dimensionar a 
complexidade do câncer, a fim de assistir o pacien-
te de forma holística e humanizada.

Fernandes et al. (2013) e Araújo e Silva (2007) rela-
tam que os cuidados paliativos têm como filosofia 
valorizar a vida e encarar a morte como um pro-
cesso natural. Assim, não adiam e nem prolongam 
a morte, mas amparam o ser em suas angústias e 
medos, provendo o alívio da dor e de outros sin-
tomas, oferecendo suporte para que os pacientes 
possam viver o mais ativamente possível e ajudan-
do a família e os cuidadores no processo de luto, 
se necessário.

Já Stumm, Leite e Maschio (2008) e Silva et al. 
(2009) afirmam que cabe ao enfermeiro o papel 
de avaliar a dor oncológica, orientando e  imple-
mentando terapêuticas e auxiliando na eficácia do 
tratamento escolhido, apoiando o indivíduo e a fa-
mília durante todo o processo da doença.

Vicenzi et al. (2013) salientam a importância do 
convívio para a promoção de estratégia que valo-
riza a escuta ativa e a formação de vínculos entre 
os pacientes, familiares e profissionais. Isso se faz 
necessário a fim de que estes estejam sensibiliza-
dos a identificar comportamentos que influen-
ciam na adesão ou não do tratamento e, desse 
modo, poderem promover ações para motivar o 
seu prosseguimento. Entretanto, Silva et al. (2009) 
afirmam que a ação de cuidados no convívio dos 
profissionais de enfermagem com os portadores 
de câncer transpõe as estratégias terapêuticas, 
demanda atendimento humanizado, estabeleci-
mento de vínculos entre as demais profissões da 
área da saúde e compreensão do sofrimento dos 
pacientes e dos familiares.
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Vicenzi et al. (2013) e Baliza et al. (2012) relatam 
que a convivência entre enfermeiro e paciente on-
cológico favorece a formação de vínculos, ultra-
passando o âmbito profissional, que revela uma 
relação verdadeira por meio de interação, troca 
de conhecimentos, experiências e sentimentos. 
Silva et al. (2009) dizem que, a partir daí, se torna 
primordial estabelecer uma relação de confian-
ça e respeito entre as famílias e os profissionais, 
criando possibilidades de transformar o ambien-
te hospitalar em um lugar mais humanizado e 
acolhedor.

Araújo e Silva (2007) afirmam que, nessa conjun-
tura, o enfermeiro consegue prestar assistência ao 
paciente oncológico, visando à qualidade de vida e 
à manutenção do conforto com alívio da dor.

Salimena et al. (2013) mencionam que o cuidado 
integral e de qualidade é fundamental no cotidia-
no da assistência de pacientes com câncer, em que 
cada profissional faz o que há de melhor dentro do 
que está ao seu alcance para amenizar os efeitos 
da manifestação da neoplasia e de seu tratamento.

4. Conclusão
Percebe-se que o enfermeiro se refere aos cuidados 
paliativos com objetividade e reconhece a impor-
tância de um cuidado diferenciado, humanizado, 
trabalhando de forma multidisciplinar, por meio 

da qual sejam priorizadas: a qualidade de vida, o 
conforto, a diminuição da dor, a interação com a 
família na busca de um cuidado efetivo ao pacien-
te que não responde mais à terapêutica curativa.

A partir dos resultados, pudemos observar que a 
importância do trabalho em equipe interdiscipli-
nar resulta na oferta de um cuidado integral como 
forma de minimizar o sofrimento e os abalos psi-
coemocionais causados no cotidiano do cuidar de 
pessoas com câncer.

É de suma importância o profissional de enferma-
gem orientar os pacientes e seus familiares sobre 
as medidas preventivas, explicar os efeitos cola-
terais provocados pelas medicações, percebendo 
que o perfil do paciente oncológico é diferenciado 
diante da mudança de vida e no qual o tratamen-
to e cuidados são prolongados e com vários efeitos 
adversos, tendo uma visão holística.

Recomenda-se que as instituições de ensino supe-
rior possam viabilizar a inclusão do ensino for-
mal de oncologia nos currículos de Graduação em 
Enfermagem.

Acredita-se que esta pesquisa possa oferecer pon-
tos de reflexão acerca do cotidiano na assistência 
em saúde e ampliar a compreensão da dimensão 
do cuidado em oncologia, preparando o profissio-
nal para lidar com as demandas com as quais irá 
se deparar na sua trajetória profissional.

NURSE’S PERFOMANCE AT ONCOLOGIC PACIENT HOMECARE

Abstract

The cancer is related to more than 100 diseases from cell disorder that begins when cells un-
dergo transformations in their genetic material. Describe the activities and nursing care in the 
assistance to cancer patients in home care. This is an exploratory research method through sys-
tematic review of the literature. Data collection was performed using as sources of reliable elec-
tronic bases data SciELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS (Latin American and 
Caribbean Literature on health sciences) and BIREME (public health Virtual Library). From 
the data collected in this research it was possible to identify the need of caring for patients with 
this pathology requires the nurse not only technical knowledge, but if necessary the perception 
of Humanized care need, where the family set. The study has highlighted the great importance 
of the oncological patient nurse, representing an advance of fundamental professional practice, 
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respecting the individuality and value of the human person, since the signs and symptoms of 
this pathology causes a profound transformation in the life of the patient and his family.

Keywords: Oncology. Nursing. Nursing care. Housing. Palliative care.
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