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resumo: O tratamento de quimioterapia tem o potencial de provocar um conjunto de sintomas 
adversos, com repercussões signif icativas no bem-estar e qualidade de vida da pessoa, fazendo 
emergir necessidades específicas em cuidados de saúde.

Objetivo: Consensualizar, com um grupo de peritos, orientações terapêuticas de suporte à autoges-
tão dos sintomas: anorexia, dor, diarreia e obstipação, associados ao tratamento de quimioterapia.

Método: Estudo quantitativo, descritivo, desenvolvido a partir da técnica de Delphi, em três ron-
das, integrando um painel de 22 enfermeiros, peritos na área da doença oncológica/intervenção 
na pessoa em tratamento de quimioterapia. 

Apresentação dos resultados e discussão: Os consensos obtidos permitiram a validação de 98,8% 
das orientações terapêuticas propostas, com predomínio do nível de consenso elevado, sendo que, 
apenas duas orientações terapêuticas não obtiveram consenso e nenhuma reuniu critérios de ex-
clusão. As orientações terapêuticas consensualizadas para os sintomas anorexia, dor, diarreia e 
obstipação, associados ao tratamento de quimioterapia encontram-se essencialmente dirigidas 
para a gestão dos regimes dietético, medicamentoso e atividade física. 

Conclusão: As orientações terapêuticas consensualizadas pelo grupo de peritos poderão contribuir 
para a aquisição de capacidades que permitam à pessoa assegurar o seu autocuidado da forma mais 
autónoma possível, capacitando-a no processo de autogestão dos sintomas anorexia, dor, diarreia 
e obstipação, associados ao tratamento de quimioterapia. 
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Introdução
A quimioterapia (QT) continua a ser uma das prin-

cipais abordagens no tratamento da doença oncológica. 
Nas últimas décadas este tipo de tratamento tem sido 
cada vez mais realizado em contexto de ambulatório, 
transferindo para a pessoa e/ou familiares a responsabi-
lidade pela monitorização e gestão dos sintomas adver-
sos e complicações associadas. A promoção da autono-
mia da pessoa, na autogestão da doença e do tratamento 
associado, tem sido descrita como um dos principais 
fatores facilitadores de uma adaptação mais favorável, 
ajudando a pessoa a adquirir o autocontrolo e autoeficá-
cia, percebidos como prejudicados pela doença (Gomes, 
Santos, Jesus & Henriques, 2016).

Por outro lado, atualmente assiste-se a uma orien-
tação generalizada da sociedade para a adesão a novas 
tecnologias, nomeadamente, a utilização de smartphones 
e os seus diversos aplicativos informáticos. Considera-se 
que estas abordagens poderão constituir-se como uma 
mais-valia no processo de empoderamento e capacitação 
em saúde. A utilização de aplicativos informáticos em 
smartphones parece não só, ter o potencial de promover 
a autogestão dos sintomas, associados ao tratamento da 
doença oncológica e prevenir eventuais complicações, 
como também sugere ter efeitos positivos nos resultados 

centrados na pessoa (Warrington et al., 2019; Maga-
lhães, Fernandes, Santos & Martínez-Galiano, 2020). 

Alicerçados nesta problemática surgiu o projeto 
iGestSaúde: aplicativo de autogestão da doença crónica, que 
tem como finalidade desenvolver um aplicativo informá-
tico 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 
estabelecer uma relação de proximidade com a pessoa 
que contribua para monitorizar e apoiar, à distância, 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: aplicativo de autogestão da doença crónica 
encontra-se nesta fase direcionado para o desenvol-
vimento do módulo “Quimioterapia”, focando-se nos 
sintomas adversos, associados a este tipo de tratamento, 
mais evidenciados na literatura: anorexia, dor, diarreia, 
obstipação, fadiga/inatividade, dispneia, insónia, ansie-
dade, náuseas/vómitos, mucosite, alopécia, alterações da 
pele, alterações da sexualidade e distúrbios urinários. 

Facilmente se depreende que a pessoa com doença 
oncológica em tratamento de QT terá a necessidade de 
desenvolver capacidades de autocuidado, que lhe permi-
tam gerir a sua nova condição de saúde, nomeadamente 

abstract: Chemotherapy treatment has the potential to cause 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: To gather a consensus, with a group of experts, about therapeutic guidelines supporting self-
management of symptoms anorexia, pain, diarrhea and constipation associated with chemotherapy 
treatment.

Method: Quantitative, descriptive study, developed using Delphi technique, in three rounds, with a panel 
of 22 nurses, experts in oncological disease/intervention in person undergoing chemotherapy treatment. 

Results and discussion: The consensus obtained allowed the validation of 98.8% of the therapeutic 
guidelines proposed, prevailing high level of consensus, with only two therapeutic guidelines not 
reaching consensus and none meeting exclusion criteria. The consensual therapeutic guidelines for 
anorexia, pain, diarrhea and constipation symptoms associated with chemotherapy treatment are 
essentially directed to dietary, drug and physical activity regimes management. 

Conclusion: The therapeutic guidelines agreed by the group of experts may contribute to the acquisition 
of skills that allow the person to ensure their self-care in the most autonomous way possible, empowering 
them in the process of self-management of anorexia, pain, diarrhea and constipation symptoms, 
associated with chemotherapy treatment.
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