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A importância da equipe de enfermagem durante o tratamento ao paciente com câncer é 

indiscutível, pois paciente oncológicos tendem a ser deprimidos e por isso, aderem menos aos 

tratamentos proposto, piorando seu prognóstico e, portanto, a presença da depressão. Apesar 

de toda assistência prestada por profissionais treinados, ainda é grande a sensação de 

distanciamento para estes pacientes que estão emocionalmente abalados e precisando de um 

suporte que vai além da simples rotina da enfermagem. Este estudo teve como objetivo 

conscientizar os profissionais de enfermagem de que o cuidado humanizado minimiza o 

impacto da depressão durante o tratamento de pacientes com câncer. Utilizou-se a abordagem 

qualitativa tendo como base informações e referências bibliográficas abrangendo publicações 

e artigos científicos, além de dados que foram coletados durante a participação em uma casa 

de apoio a pessoa com câncer, a captação de dados se deu a partir de roteiro semiestruturado 

relatos de dois ex-funcionários da enfermagem e um ex-paciente de duas instituições, todos 

localizados na cidade de São Paulo. A análise compreensiva dos relatos demonstrou a 

presença de um cuidar holístico e humanizado e também que a importância do apoio da 

enfermagem contra a depressão em pacientes oncológicos é indiscutível e fundamental, pois é 

sabido por todos que a descoberta e o tratamento do Câncer envolvem muitas questões 

emocionais para o paciente e o apoio encontrado na equipe de enfermagem se torna 

fundamental em todo o processo da doença. 
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The importance of the nursing staff during treatment of patients with cancer is indisputable, 

because cancer patients tend to be depressed and therefore adhere less to the proposed 

treatments, worsening their prognosis and increasing the presence of depression. Despite all 

the assistance provided by trained professionals, there is still a feeling of detachment for these 

patients who are emotionally shaken and in need of a support that goes beyond the mere 

routine of nursing. This study aimed to educate nursing professionals that humanized care 

minimizes the impact of depression during treatment for cancer patients. We used a qualitative 

approach based information and references covering publications and scientific articles in 

addition to data that were collected during participation in a support house for people with 

cancer, uptake of data were from semi-structured accounts of two former employees of 

nursing and a former patient of two institutions, all located in the city of São Paulo. The 

comprehensive analysis of the reports showed the presence of a holistic and humanized care 

and too shows the importance of nursing support for depression in cancer patients is 

indisputable and fundamental, as is common knowledge that the discovery and treatment of 

cancer involving many emotional issues for the patient and support nursing staff becomes 

paramount throughout the disease process. 
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INTRODUÇÃO  

 

Segundo Croyle e Rowland (2003), aproximadamente 10% a 25% dos indivíduos com câncer 

apresentarão, além da reação “normal” esperada frente à doença, episódio de depressão maior 

e/ou de ansiedade. Isto porque, esta doença está intimamente associada à morte no imaginário 

popular e leva a interrupção de planos futuros. Acarreta ainda mudanças físicas, psíquicas, no 

encargo social e do estilo de vida do paciente (MAGALHÃES FILHO, 2006). 

A assistência da enfermagem em casos de Depressão nos pacientes com câncer já foi tema de 

filmes como “Patch Adams – O amor é contagiante” de Tom Shadyac (1998), onde o papel da 

humanização, isto é, o respeito, o apreço, a consideração, a estima e o calor humano são muito 

importantes como complementação na recuperação desses pacientes. No filme, o argumento 

principal é que o distanciamento e pouco caso dos profissionais da área da saúde pode 

ocasionar malefícios a saúde dos pacientes sendo necessário, portanto reverter esse quadro. O 

cuidado à saúde transcende o simples ato de assistir centrado no fazer, nas técnicas ou nos 

procedimentos; significam, também, reconhecer os clientes e seus familiares como seres 

humanos singulares que vivenciam um difícil momento de suas vidas (COSTA; LUNARDI 

FILHO; SOARES, 2003). 

A importância do apoio da enfermagem contra a depressão em pacientes oncológicos vai além 

do simples contato intra-hospitalar, só realizando procedimentos de rotina. Cuidar do paciente 

com câncer implica em conhecer não só sobre a patologia, mas saber lidar com os sentimentos 



 

dos outros como com as próprias emoções perante a doença com ou sem possibilidade de cura 

(RODRIGUES, 2004). 

 

 

OBJETIVOS 

 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar a importância da enfermagem durante o tratamento 

do paciente oncológico que tem o diagnóstico de depressão, podendo assim Conscientizar os 

profissionais de enfermagem de que o cuidado humanizado minimiza o impacto da depressão 

durante o tratamento de pacientes com câncer. 

 

 

METODOLOGIA  

 

Este trabalho teve como delineamento uma pesquisa do tipo qualitativa com abordagem 

descritiva e exploratória. 

A pesquisa qualitativa “verifica uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, 

um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

trazido em números” (MINAYO, 2007). 

 

A abordagem descritiva tem como finalidade observar fatos, registrar, analisar, 

classificar e interpretados, sem interferência do pesquisador por uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados como questionário e observação sistemática. A 

abordagem exploratória tem objetivo de caracterização inicial do problema, sua 

classificação e de sua definição. Constitui o primeiro estágio de toda pesquisa 

científica (RODRIGUES, 2007). 

 

A pesquisa foi realizada através de uma visita técnica em uma instituição que presta auxílio a 

pacientes oncológicos localizada na cidade de São Paulo. Além da visita técnica à instituição, 

também foi realizado o levantamento de referências bibliográficas para fundamentar as 

discussões desta pesquisa, em livros de acesso público e revistas científicas encontrados em 

bibliotecas virtuais disponibilizadas na internet, como exemplo, a Biblioteca Virtual em 

Saúde, conhecida “pelo seu nome original Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), 

Centro Especializado da Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial da 

Saúde (OPAS/OMS)” com sede localizada no Brasil, São Paulo (OPAS, s.d.). Esses estudos 

foram realizados no ano de 2012 durante os meses de fevereiro a abril. 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O local escolhido para a pesquisa teve como finalidade o acolhimento ao paciente com câncer 

e seus respectivos familiares, visando promover uma maior assistência psicológica para os 

mesmos. A instituição oferece apoio biopsicossocial e educacional a crianças e adolescentes 

portadores de câncer de todo o Brasil.  

A casa de apoio conta com estrutura física planejada para a melhor acomodação dos pacientes 

e familiares há 188 leitos duplos com acomodações para o paciente e o acompanhante, 

elevadores de acesso, espaço lúdico, sala de arte, biblioteca, espaços de descanso, salas de 

aula, playground, e dois refeitórios. 

A instituição conta com a ajuda de diversas empresas para o completar sua equipe de 

funcionários, tendo na equipe, pessoal da área administrativa, enfermagem, assistência social, 

nutrição, psicólogos e serviços gerais. 

Durante a visita realizada à Instituição de Permanência Temporária (IPT), foi observado que 

os pacientes institucionalizados e seus familiares recebem apoio psicológico e assistencial, 

além de consultas em grupo, ou individual de acordo com as necessidades apresentadas as 

atividades desenvolvidas apresentam resultados positivos, como exemplo, a musicoterapia e 

atividades recreativas, esportes e as próprias consultas com os psicólogos e pedagogos do 

local. Para os acompanhantes, a equipe de apoio oferece cursos de maquiagem, artesanato e 

gastronomia. Todos são estimulados a ter uma rotina diária como a que tinham em sua 

residência, pois o ambiente é propício para isso. 

De acordo com a funcionária responsável pelo acompanhamento da visita técnica, quando os 

pacientes são admitidos há um processo de adaptação realizado pelos profissionais em 

conjunto, tornando o ambiente mais favorável e familiar e, dessa forma, a aceitação 

emocional torna-se facilitada. 

Segundo o relato de um (ex) paciente existe momentos muito complicados durante todo o 

processo da doença. 

 



 

ñEu passei por três momentos muito difíceis no hospital, um deles foi quando eu 

descobri o que tinha e passei por um momento de ñver a vidaò, nunca tive medo de 

morrer, mas pensei muita na minha família e nos meus amigos, pensava em o que 

eles fariam sem mim ali, esse foi um dos momentos mais delicados, outro momento 

delicado aconteceu logo depois da cirurgia, eu tinha medo de precisar de muitas 

outras cirurgias e acabar vivendo disse, isso virar um ñhabitoò ou eu ter que 

depender disso para viver. Mas nenhum desses momentos se comparou a 

quimioterapia, eu tive que fazer três sessões, por três dias na semana, oito horas 

por dia, com dez dias de descanso de uma para outra, a quimioterapia deixou meu 

corpo frágil, era como se eu não tivesse vida, tudo o que eu comia, cheirava, vestia 

e via me enjoava, porque tudo tinha o cheiro de quimioterapia e isso me fez perder a 

vontade de muitas coisas, foi ai que eu comecei a ver como o nosso corpo ® fr§gil.ò 

A.F. Ex-paciente. 

 

Observamos que pacientes mais otimistas e emocionalmente estruturados, que recebem o 

devido apoio de uma equipe de enfermagem qualificada, tem uma melhor aceitação ao 

tratamento bem como não sentem tantas aflições e angústias. Ao contrário, o paciente 

pessimista que não possui apoio familiar, que não recebe o auxilio de uma equipe qualificada, 

tem uma pior adesão ao tratamento, sente-se mais comprometido e debilitado, além de 

aumentar as possibilidades de ter depressão. 

A enfermagem tem consciência de sua importância no dia a dia do paciente oncológico assim 

como os pacientes veem e consideram a enfermagem parte fundamental durante tratamento, 

tendo em vista as conversas e o cuidado não só pelo cuidado, mas também pelo afeto e o 

carinho. 

A realização dos cuidados com afeto, carinho e respeito, torna o profissional de enfermagem, 

parte importante do tratamento, criando sensações de consolo e paz interior, além dos 

procedimentos de rotina. 

A conscientização dos profissionais que trabalham da área oncológica deve se realizar através 

de um treinamento voltado ao reconhecimento do apoio a ser prestado visando o atendimento 

com olhar holístico e deve ser respeitada a necessidade de contratação de pessoas com perfil 

psicológico adequado para suprir o processo de acolhimento e as exigências de um paciente 

com a estrutura emocional abalada. 

Essa conscientização deve ser feita de forma permanente e continua através do incentivo das 

instituições fornecendo treinamentos, aperfeiçoamento e palestras sobre o cuidado 

humanizado aos pacientes, para assim diminuir os riscos de surgimento da depressão intra-

hospitalar durante o tratamento do câncer. 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O câncer é uma doença tabu na sociedade e muitos estigmas aparecem a mente dos pacientes, 

muitos deles não conseguem lidar com o estresse e pressão de uma situação considerada 

limite e acabam por desenvolver concomitantemente outras doenças, em especial a depressão. 

Dessa forma se torna evidente a função protagonista da equipe de enfermagem auxiliando tais 

pacientes no comparecimento de todas as sessões, no esclarecimento de dúvidas, no 

fornecimento do atendimento sensível e na propagação de esperança nos mesmos. A visita 

técnica realizada e a discussão desenvolvida ao longo do trabalho só confirmam tais fatos.  

Certas pessoas não desejam desabafar com seus familiares e amigos, com medo de gerar 

preocupações ou acabar se tornando uma espécie de membro doente e digno de pena da 

família ou até mesmo um estorvo na mente de alguns. Sendo assim, é na equipe de 

enfermagem que encontram uma base para diminuir seu estresse e inseguranças deixando 

claro o valor destes profissionais no auxílio e até mesmo reversão de possíveis casos de 

depressão relacionados à doença do câncer. 

O cuidado diário e presença constante dos profissionais citados são considerados por um (ex) 

paciente, através dos relatos, como o diferencial em seus tratamentos. O papel dos 

profissionais da enfermagem é, portanto, não apenas a realização correta dos procedimentos 

da instituição, mas também o apoio humanizado prestado àqueles que não sabem a quem 

recorrer. O que retoma ao passado da enfermagem e aos ideais e valores que são jurados a 

cada formação de novos profissionais. 
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