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resumo: A pessoa com doença oncológica é muitas vezes confrontada com tratamentos de quimiote-
rapia que despoletam sintomas específicos, que a pessoa tem de gerir para a manutenção da sua qua-
lidade de vida. Assim, torna-se primordial a promoção de conhecimentos e habilidades que capacitem 
a pessoa para a autogestão dos sintomas e das complicações associadas ao tratamento, e apoiem o 
processo de tomada de decisão em saúde.

 Objetivo: Explorar o estado atual do conhecimento científico sobre as orientações terapêuticas que 
promovam a autogestão dos sintomas alopécia, alterações da pele, sexualidade e distúrbios urinários 
na pessoa submetida a quimioterapia.

Metodologia: Realizou-se uma revisão integrativa da literatura de artigos das bases de dados ME-
DLINE® e CINAHL®, construindo o protocolo de revisão e alargou-se ainda a pesquisa à literatura 
cinzenta. 

Resultados: Após a pesquisa, foram selecionados nove artigos para alopécia, dos 140 encontrados, 
14 artigos para as alterações da pele, dos 91 encontrados, treze artigos para a sexualidade, dos 52 
encontrados, e para os distúrbios urinários quatro artigos, dos 53 encontrados. Do mesmo modo, 
da pesquisa em outras fontes de informação, foram selecionados cinco documentos para alopécia, 
oito para as alterações da pele, cinco para as alterações da sexualidade e sete documentos para os 
distúrbios urinários. 

Conclusão: As orientações terapêuticas desenvolvidas para os quatro sintomas em estudo, demons-
tram ser uma ferramenta útil no desenvolvimento das competências de autogestão da sintomatologia 
experienciada aquando do tratamento de quimioterapia, contribuindo para o empoderamento da 
pessoa, apoiando o processo de decisão, e melhorando ainda a sua perceção de qualidade de vida e 
bem-estar.
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abstract: Introduction: Many times the cancer patient has to face specific symptoms due to chemotherapy 
treatments that need to be managed to maintain their quality of life. Therefore, it is foremost important 
the promotion of skills and knowledge to enable the patient to self-manage their symptoms and 
complications treatment related and to support the decision making process in healthcare.

Objective: Look into the current scientific knowledge regarding therapeutic guidelines which encourage 
self-management of the symptoms such as alopecia, skin changes, sexuality and urinary disorders for 
patients undergoing chemotherapy.

Method: An integrative literature review was conducted on MEDLINE® e CINAHL® databases, creating a 
review protocol, the research was also extended to grey literature.

Results: From the literature review we selected 9 of 140 articles for alopecia, 14 of 91 articles for skin 
changes, 13 of 52 articles for sexuality and 4 of 53 articles for urinary disorders. On the search from other 
information sources 5 documents were selected for alopecia, 8 for skin changes, 5 for sexuality and 7 for 
urinary disorders.

Conclusions: The development of the therapeutic guidelines for the four symptoms included in this study 
showed to be a useful tool on the development of skills for the self-management of symptoms experienced 
during chemotherapy contributing for the patient’s empowerment, assisting the decision making process 
and also improving their perception of well-being and quality of life.
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Introdução
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a 

doença crónica como uma doença de longa duração, geral-
mente com progressão lenta, onde se incluem as doenças 
cardiovasculares, oncológicas, respiratórias e diabetes, entre 
outras (OMS, 2018). Ao longo do tempo, tem-se verificado 
um crescimento de novos casos de doença crónica e há uma 
perspetiva de que os números continuem a crescer (Idem).

Do conjunto das doenças crónicas, a doença oncoló-
gica é a causa mais importante de morte e morbilidade na 
Europa, após as doenças cardiovasculares, com mais de três 
milhões de novos casos e 1,7 milhões de mortes a cada ano 
(OMS, 2018). A pessoa com doença oncológica é muitas 
vezes confrontada com tratamentos de quimioterapia que 
despoletam sintomas específicos, que terá de aprender a 
gerir para a manutenção da sua qualidade de vida (Vieira, 
2015). Neste contexto, a monitorização da presença e inten-
sidade de efeitos adversos da quimioterapia são cruciais para 
assegurar a eficácia do tratamento. No caso das pessoas que 
realizam quimioterapia em contexto de ambulatório, todas 
estas questões se revestem de uma maior complexidade, uma 
vez que é no domicílio que surgem os sintomas associados a 
este tratamento.

Nos últimos anos têm surgido aplicações informáticas 
em smartphones que permitem monitorizar, à distância, o 
processo de doença e seu tratamento, e que permitem poten-

ciar conhecimentos e habilidades que capacitem a pessoa 
para a autogestão (Magalhães, Fernandes, Santos & Mar-
tínez-Galiano, 2020). Estes recursos permitem uma moni-
torização dos sintomas e auxiliam o profissional de saúde 
no acompanhamento da pessoa com condições crónicas no 
domicílio, com confiabilidade e validade aceitável (Idem).

Nesta perspetiva, surgiu o projeto “iGestSaúde: Aplicativo 
de autogestão da doença crónica”, que visa desenvolver uma 
aplicação informática para smartphone, que terá como fina-
lidade contribuir para a otimização de práticas clínicas, per-
mitindo a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida da 
pessoa com doença crónica. Este projeto passa pelo desen-
volvimento de uma aplicação móvel que seja capaz de moni-
torizar e apoiar a autogestão da doença crónica à distância, 
através da vigilância de sintomas e do fornecimento de um 
conjunto de orientações terapêuticas de suporte à autogestão. 

O projeto iGestSaúde encontra-se na fase de desenvol-
vimento do “módulo quimioterapia”, focando-se nos sin-
tomas adversos mais evidenciados na literatura: alopécia, 
alterações da pele, alterações da sexualidade, distúrbios uri-
nários, fadiga/inatividade, dispneia, insónia, ansiedade, náu-
seas/vómitos, mucosite, anorexia, diarreia, obstipação e dor. 
Neste sentido, iremos desenvolver um aplicativo móvel de 
follow-up de enfermagem para pessoas com diagnóstico de 
doença oncológica em tratamento de quimioterapia. Preten-
demos realizar uma monitorização dos sintomas que a pes-


