
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 

                                                                Rev HCPA 2009; 29(Supl.)                                                                 139    
 

  

O CUIDADO DO PACIENTE COM CÂNCER COLORRETAL EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO: 
UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

PATRÍCIA LEMOS CHAVES;BRUNA CRASOVES CARDOSO, ALINE PINTO COELHO DORNELLES 
DA LUZ, MARIA ISABEL PINTO COELHO GORINI 

Introdução: O câncer colorretal é hoje a quarta causa mais comum de câncer no mundo (Brasil, 
2005). O aumento da sobrevida transformou o câncer em doença crônica, o que culminou na busca 
por novas alternativas de cura, tratamento e de qualidade de vida. Houve a necessidade de se 
pesquisar mais sobre essa temática, para, a partir de evidências, traçar intervenções, especialmente 
na enfermagem, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida e o cuidado prestado a esses 
pacientes. Objetivo: Identificar a produção científica sobre o cuidado do paciente com câncer 
colorretal em tratamento quimioterápico. Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa 
(RI) da literatura segundo Whitemore e Knafl (2005). A RI contemplou 5 etapas: estabelecimento da 
hipótese e objetivo da RI; estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos; definição 
das informações a serem extraídas dos artigos selecionados; análise dos resultados; discussão e 
apresentação. Na coleta de dados foram selecionados 22 artigos no período de 2004 e 2008, cujo 
texto completo foi obtido entre janeiro e abril de 2009. Os princípios éticos consistiram em referenciar 
corretamente as obras analisadas nesta pesquisa, respeitando a NBR 6023:2002. Resultados e 
Conclusões: Os resultados encontrados foram: 7 (32%) artigos encontrados no banco de dados 
CINAHL, seguido da MEDLINE com 5 (23%); o periódico com mais artigos encontrados foi o Clinical 
Journal of Oncology Nursing 4 (19%), seguido pelo European Journal of Oncology Nursing 3 (14%); 
não houve nenhuma publicação em 2005, no entanto em 2007 e 2008 foram encontrados 7 (32%) em 
cada ano. O que demonstrou evolução nos últimos anos quanto à preocupação com o cuidado do 
paciente com câncer colorretal em tratamento quimioterápico.  
  




