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resumo: O tratamento de quimioterapia provoca um conjunto de sintomas adversos, com reper-
cussões significativas no bem-estar e qualidade de vida da pessoa, fazendo emergir necessidades 
específicas em cuidados de saúde.

Objetivo: Identificar a produção científica sobre as orientações terapêuticas de suporte à autoges-
tão dos sintomas anorexia, dor, diarreia e obstipação, associados ao tratamento de quimioterapia.

Método: Realizou-se uma revisão integrativa de artigos das bases de dados MEDLINE® e CINAHL®, 
alargando a pesquisa a fontes de informação secundária. 

Apresentação dos resultados e discussão: Com base nos critérios de inclusão e exclusão, foram 
incluídos na revisão 50 estudos/documentos, publicados entre 2008 e 2018. As orientações tera-
pêuticas identificadas centram-se no aconselhamento nutricional, a introdução de modificações 
dietéticas, a prática de exercício, as terapias alternativas, como a acupuntura, e as terapias cog-
nitivo-comportamentais. 

Conclusão: As orientações terapêuticas identificadas nesta revisão podem contribuir para a aquisi-
ção de conhecimentos e habilidades que permitam à pessoa assegurar o seu autocuidado, empode-
rando-a no processo de autogestão dos sintomas anorexia, dor, diarreia e obstipação, associados 
ao tratamento de quimioterapia. 
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Introdução
A doença oncológica, incluída na categoria das doenças 

crónicas (WHO, 2002), continua a representar a segunda 
causa de morte em Portugal. Pelo seu surgimento inespe-
rado e pela imprevisibilidade associada ao seu prognóstico, 
facilmente se depreende que a doença oncológica terá um 
impacto significativo no projeto de vida e de saúde da pes-
soa. A este impacto soma-se a necessidade de realização de 
tratamentos antineoplásicos, como é o caso da quimiote-
rapia (QT), tratamentos que não são inócuos, pelo contrá-
rio, têm o potencial de provocar um conjunto de sintomas 
adversos, com repercussões significativas no bem-estar e 
qualidade de vida da pessoa. 

Por outro lado, cada vez mais os tratamentos de QT são 
realizados em contexto de ambulatório, transferindo para a 
pessoa e/ou familiares/pessoas significativas a responsabili-
dade pela monitorização e gestão dos sintomas adversos e 
complicações associadas a este tipo de tratamento. Perante 
esta complexidade, estas pessoas apresentam necessidades 
específicas em cuidados de enfermagem, que promovam a 
aquisição e/ou desenvolvimento de conhecimentos e habi-
lidades que lhes permitam assegurar uma autogestão eficaz 
dos sintomas associados ao tratamento de QT. 

Neste contexto, e tendo em conta que em pleno século 
XXI a sociedade orienta-se para o desenvolvimento e ade-
são a novas tecnologias, nomeadamente smartphones e os 
seus diversos aplicativos informáticos, considera-se que 

estas abordagens poderão ser uma mais-valia no processo 
de empoderamento e capacitação destas pessoas. A lite-
ratura destaca a utilização de aplicativos informáticos em 
smartphones sugerindo, não só, o seu potencial na promo-
ção da autogestão dos sintomas, associados ao tratamento 
da doença oncológica e na prevenção de eventuais com-
plicações, como também efeitos positivos nos resultados 
centrados na pessoa (Warrington et al., 2018; Magalhães, 
Fernandes, Santos & Martínez-Galiano, 2020). 

Alicerçado nesta problemática, surgiu o projeto iGest-
Saúde que tem como finalidade desenvolver um aplicativo 
informático para smartphone de suporte à autogestão da 
doença crónica, com vista à implementação de boas práticas 
nos cuidados a estas pessoas. Pretende-se com este projeto, 
e especificamente com o desenvolvimento deste aplicativo 
informático, estabelecer uma relação de proximidade com a 
pessoa, que contribua para monitorizar e apoiar, à distân-
cia, o processo de doença e regime terapêutico, incluindo 
o fornecimento de um conjunto de orientações terapêu-
ticas de suporte à autogestão da doença crónica. O pro-
jeto iGestSaúde encontra-se nesta fase direcionado para o 
desenvolvimento do módulo “Quimioterapia”, focando-se 
nos sintomas adversos associados a este tipo de tratamento 
mais evidenciados na literatura: anorexia, dor, diarreia, obs-
tipação, fadiga/inatividade, dispneia, insónia, ansiedade, 
náuseas/vómitos, mucosite, alopecia, alterações da pele, 
alterações da sexualidade e distúrbios urinários. O aplica-

abstract: Chemotherapy treatment causes a set of adverse symptoms, with significant repercussions 
on the person’s well-being and quality of life, giving rise to specific health care needs.

Objective: Identify the scientific production on therapeutic guidelines, supporting self-management 
of symptoms anorexia, pain, diarrhea and constipation, associated with chemotherapy treatment.

Method: An integrative review of articles from MEDLINE® and CINAHL® databases was carried out, 
extending the search to secondary information sources.

Results and discussion: Based on the inclusion and exclusion criteria, 50 articles/documents, 
published between 2008 and 2018, were included in the review. The therapeutic guidelines identified 
focus on aspects such as nutritional counseling, the introduction of dietary changes, the practice of 
exercise, alternative therapies, such as acupuncture, and cognitive-behavioral therapies.

Conclusion: The therapeutic guidelines identified in this review can contribute to the acquisition 
of knowledge and skills that allow the person to ensure their self-care, empowering them in the 
process of self-management of anorexia, pain, diarrhea and constipation symptoms, associated with 
chemotherapy treatment.
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