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estratégia dos cuidadores informais 
no domicílio a doentes com cancro do 
pulmão em fase terminal
Emília Rito
ritoemilia@gmail.com
unidade Mama, Fundação champalimaud

no contexto dos cuidados às pessoas em fim de vida é premente solucionar problemas e adoptar 
estratégias de resolução das dificuldades e necessidades dos mesmos e dos cuidadores informais. 
o presente estudo de carácter descritivo e utilizando o método de estudo de caso teve como alvo 
os cuidadores que prestaram cuidados a doentes com cancro de pulmão em fase terminal no domi-
cílio. os resultados indicam um enorme esforço dos cuidadores para ultrapassar todas as situações 
difíceis, incluindo a morte, contando apenas com ajuda de familiares e amigos, ou recorrendo a 
serviços de urgência ou ainda, como último recurso, a internamento em hospitais vocacionados 
para tratar doenças agudas. a amostra foi não probabilística, incluindo os cuidadores dos doentes 
adultos, que faleceram em 2008, com cancro de pulmão de não pequenas células, metastizado, e 
que foram submetidos a quimioterapia no Hospital de Dia de Pneumologia de um hospital central, 
e que concordaram em participar. as respostas dos cuidadores informais constituíram as unidades 
de análise desta investigação, através dos dados que nos forneceram em quatro entrevistas.
Da análise de conteúdo aplicada às entrevistas emergiram as seguintes categorias:

1. Dificuldades do cuidador.
2. estratégias de resolução das dificuldades.
3. consequências de cuidar no cuidador.
4. sentimentos positivos do cuidador.
5. sentimentos negativos do cuidador.
6. Percepção dos cuidadores sobre as reacções do doente aos cuidados.

os resultados obtidos permitem concluir que há um enorme esforço dos cuidadores para ultrapas-
sar o dia-a-dia, levando-os a descobrir e explorar formas de actuação em função das necessidades, 
contando apenas com a ajuda de familiares, amigos e profissionais, serviços de internamento ou 
urgências hospitalares, mas sem um serviço estruturado que dê resposta cabal, técnica e huma-
na, transformando o fim de vida em momentos dignos, de alguma paz para o doente e os que o 
rodeiam.

palavras-chave: cuidadores informais; doente com cancro do pulmão; estratégias; domicílio; cui-
dados paliativos.

ABSTRACT: When it comes to the care of patients who are dying it is necessary to recognize problems 
and implement strategies and solutions which will deal with the necessities of both the patient and 
non-professional carer.
This paper is based on actual case studies and has as its objective the non-professional carers who take 
care of terminally-ill lung cancer patients at home or in a domestic environment. The results highlight 
the enormous effort required on the part of these carers to overcome all the inevitable ensuing 
difficult situations including death, whilst only being able to rely on the help of family members and 

artigo de investigação
recebido: fevereiro  2012; aceite: maio 2012; publicado on-line: novembro 2012

Para informações de segurança importantes, queira consultar o Resumo das 
Características do Medicamento de YERVOY™

YERVOY™ (ipilimumab) é indicado para o tratamento do 
melanoma avançado (irressecável ou metastático) em 

adultos que receberam tratamento prévio.1

Sobrevivência global prolongada com YERVOY™2
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A P R O V A D O

YERVOY™: o primeiro fármaco aprovado a prolongar 
signifi cativamente a sobrevivência global no melanoma avançado*2

YERVOY™  arap oirátinumi ametsis o avitca euq ,T soticófnil sod arodaicnetop ,arodavoni acituêparet amu  :
destruir os tumores1

•  YERVOY™ não tem como alvo o tumor directamente, mas bloqueia especifi camente o sinal 
inibitório do antigénio-4 dos linfócitos T citotóxicos (CTLA-4) de supressão das células T, 
resultando na potenciação da resposta imunitária contra os tumores.1,3

concentrado para solução para perfusão
*Num ensaio aleatorizado, controlado, de fase 3.
1. Resumo das Características do Medicamento de YERVOY™. 2. Hodi FS et al. N Engl J Med. 2010;363(8):711-723. 3. Fong L, Small EJ. J Clin Oncol. 2008;26(32):5275-5283.

YERVOY (IPILIMUMAB) Informações essenciais compatíveis com o RCM.
Nome do medicamento: YERVOY (ipilimumab) 5 mg/ml concentrado para solução para perfusão. Indicações terapêuticas: YERVOY é indicado para o tratamento do melanoma avançado (irressecável ou metastático) em adultos que receberam tratamento prévio. 
Posologia e modo de administração: Posologia: O regime de indução de YERVOY recomendado é de 3 mg/kg administrado por via intravenosa durante um período de 90 minutos cada 3 semanas para um total de 4 doses. Os doentes devem receber todo o regime 
de indução (4 doses) como tolerado, independentemente do aparecimento de novas lesões ou agravamento de lesões já existentes. A avaliação da resposta tumoral deve ser realizada apenas após o fi nal da terapia de indução. Os testes à função hepática e à função 
da tiróide devem ser avaliados no início do tratamento e antes de cada dose de YERVOY. Adicionalmente, quaisquer sinais ou sintomas de reacções adversas imunitárias, incluindo diarreia e colite, têm de ser avaliadas durante o tratamento com YERVOY (ver RCM 
completo para informação adicional). A gestão das reacções adversas imunitárias pode requerer a omissão de uma dose ou a interrupção permanente da terapia com YERVOY e a instituição de corticosteróides sistémicos em doses elevadas ou, em alguns casos, a 
adição de outra terapia imunossupressora (ver RCM completo para informação adicional). A redução da dose não é recomendada. As doses que são omitidas devido a uma reacção adversa não podem ser substituídas. Modo de administração: O período de perfusão 
recomendado é de 90 minutos. YERVOY pode ser utilizado para administração intravenosa sem diluição ou pode ser diluído em solução injectável de cloreto de sódio 9 mg/ml (0,9%) ou solução injectável de glucose 50 mg/ml (5%) para concentrações entre 1 e 4 mg/
ml. YERVOY não pode ser administrado por via intravenosa rápida nem como injecção em bólus.  Contra-indicações: Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer um dos excipientes. Efeitos indesejáveis: YERVOY é mais frequentemente associado com 
reacções adversas resultantes de actividade imunitária aumentada ou excessiva. A maioria destas, incluindo as reacções graves, tiveram resolução após o início de terapia médica adequada ou após YERVOY ser retirado. Em doentes que receberam 3 mg/kg de 
YERVOY em monoterapia no estudo MDX010-20, as reacções adversas notifi cadas mais frequentemente (≥ 10% dos doentes) foram diarreia, erupção cutânea, prurido, fadiga, náuseas, vómitos, apetite diminuído e dor abdominal. A maioria foram ligeiras a moderadas 
(grau 1 ou 2). A terapia com YERVOY foi interrompida devido a reacções adversas em 10% dos doentes. YERVOY é associado a reacções gastrointestinais imunitárias graves. A mediana do tempo para aparecimento de reacções gastrointestinais imunitárias graves 
ou fatais (grau 3-5) foi de 8 semanas (intervalo 5 a 13 semanas). Com as normas orientadoras de gestão especifi cadas no protocolo, na maioria dos casos (90%) ocorreu a resolução (defi nida como melhoria para ligeiro [grau 1] ou inferior ou para a gravidade no 
basal) com uma mediana de tempo de 4 semanas (intervalo 0,6 a 22 semanas) desde o aparecimento até à resolução. YERVOY é associado a hepatoxicidade imunitária grave. O tempo para o aparecimento de hepatotoxicidade imunitária moderada a grave ou fatal 
(grau 2-5) variou de 3 a 9 semanas desde o início do tratamento.Com as normas orientadoras especifi cadas no protocolo, o tempo para a resolução variou de 0,7 a 2 semanas. YERVOY é associado a reacções adversas cutâneas graves que podem ser imunitárias. A 
mediana do tempo para o aparecimento de reacções adversas cutâneas moderadas a graves ou fatais (grau 2-5) desde o início do tratamento foi de 3 semanas (intervalo 0,9-16 semanas). Com as normas orientadoras especifi cadas no protocolo, a resolução ocorreu 
na maioria dos casos (87%), com uma mediana do tempo desde o aparecimento até à resolução de 5 semanas (intervalo 0,6 a 29 semanas). YERVOY é associado a reacções adversas neurológicas imunitárias graves, endocrinopatia imunitária e outras reacções 
adversas imunitárias. O tempo para o aparecimento de endocrinopatia imunitária moderada a muito grave (grau 2-4) variou de 7 a perto de 20 semanas desde o início do tratamento. Advertências e precauções especiais de utilização: YERVOY está associado a 
reacções adversas infl amatórias resultantes de actividade imunitária aumentada ou excessiva (reacções adversas imunitárias), provavelmente relacionadas com o seu mecanismo de acção. As reacções adversas imunitárias, que podem ser graves ou potencialmente 
fatais, podem ser gastrointestinais, hepáticas, cutâneas, do sistema nervoso, do sistema endócrino ou de outros sistemas de órgãos. Apesar da maioria das reacções adversas imunitárias ocorrer durante o período de indução, foi também notifi cado o aparecimento 
meses após a última dose de YERVOY. Caso não tenha sido identifi cada uma etiologia alternativa, a diarreia, frequência de defecação aumentada, o sangue nas fezes, as elevações nos testes da função hepática, a erupção cutânea e a endocrinopatia têm de ser 
considerados infl amatórios e relacionados com YERVOY. Um diagnóstico precoce e uma gestão adequada são essenciais para minimizar as complicações potencialmente fatais. Os doentes com melanoma ocular, melanoma primário do SNC e metástases cerebrais 
activas não foram incluídos no ensaio clínico principal. Cada ml do medicamento contém 0,1 mmol (ou 2,30 mg) de sódio. Esta informação deve ser tida em consideração em doentes com ingestão controlada de sódio. Interacções medicamentosas e outras 
formas de interacção: O ipilimumab é um anticorpo monoclonal humano e não se espera que tenha um efeito nas CYPs nem noutras enzimas que sejam inibidoras ou indutoras da metabolização de fármacos. Consequentemente, não se espera que o ipilimumab 
tenha interacções farmacocinéticas. A utilização de corticosteróides sistémicos no basal, antes do início de YERVOY, deve ser evitada. No entanto, os corticosteróides sistémicos ou outros imunossupressores podem ser utilizados após o início de YERVOY para tratar 
as reacções adversas imunitárias. Uma vez que a hemorragia gastrointestinal é uma reacção adversa com YERVOY, os doentes que requerem terapia anticoagulante concomitante devem ser monitorizados cuidadosamente. Fonte: RCM aprovado em Julho de 2011. 
Medicamento de receita médica restrita. Nome e morada do representante do titular da autorização de introdução no mercado: Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, S.A. Quinta da Fonte, 2780-730 Paço de Arcos. Para mais informações deverá 
contactar o representante do titular da autorização de introdução no mercado.

A aquisição de YERVOY™ (ipilimumab), pelos hospitais do SNS, está condicionada ao deferimento do pedido de avaliação prévia pelo INFARMED, I.P., tal como defi nido 
pelo DL 195/2006, alterado pelo DL 48-A/2010. Enquanto decorre a avaliação deste pedido, o INFARMED, I.P., pode autorizar o acesso de doentes a este medicamento.
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Introdução
É condição necessária para uma pessoa com uma 

doença terminal permanecer em casa, a existência de 
um cuidador informal que faça a ligação com a equipa 
de cuidados. Importa clarificar que cuidador informal 
é alguém próximo do doente, familiar ou não, que lhe 
presta cuidados sem possuir formação específica e sem 
auferir qualquer remuneração e que doente terminal, 
segundo Neto, não são só os doentes incuráveis e avan-
çados (…), a existência de uma doença grave e debili-
tante, ainda que curável, pode determinar elevadas ne-
cessidades de saúde pelo sofrimento associado e dessa 
forma justificar a intervenção dos cuidados paliativos. 
Capelas & Neto1 definem doença terminal como sendo 
aquela que é incurável e simultaneamente está em fase 
avançada e em progressão, onde as possibilidades mini-
mamente realistas de resposta ao tratamento específico 
são nulas e estejam presentes inúmeros problemas ou 
sintomatologia intensa, múltipla, multifactorial e em 
evolução. É uma doença que causa grande impacto no 
doente, família e equipa, muito relacionado com a pre-
sença explícita, ou não, da morte, e com um prognóstico 
de vida inferior a 6 meses.

Devido à mudança dos serviços de saúde, a pessoa 
com doença oncológica é cada vez menos hospitalizada, 
o que faz com que a família tenha de assumir os cui-
dados de saúde domiciliários, tornando-se o comple-
mento da equipa terapêutica. O papel das equipas dos 
cuidados primários deve garantir apoio, informações e 
assistência que doentes e cuidadores necessitam para 
gerir as necessidades de saúde em casa. Parafraseando Ca-
pelas & Neto1, se as equipas, a este nível, estiverem ade-
quadamente preparadas, torna-se possível, com o mí-
nimo de invasibilidade, intervir de forma programada 
e nas intercorrências, proporcionando a máxima qua-
lidade de vida até ao final da vida e simultaneamente 
promovendo a diminuição dos custos sociais e econó-
micos. As dificuldades com que se debate um cuidador 
informal, são actualmente causa de preocupação dos 
investigadores e temos vários trabalhos que visam esta 
problemática: Nogueira2; Pereira & Lopes3; Moreira4; 
Sousa5; Castro6. Os autores são unânimes na sugestão 
de ser imprescindível continuar a investigar e apontar 
soluções para facilitar e desenvolver ajuda efectiva aos 
cuidadores. Algumas das sugestões apontam para criar 

friends or resorting to emergency hospital admission or as a last resort, special vocational Hospices 
for the treatment of those with chronic illnesses. 
This case study was not based on probabilities or statistics but on the data gathered over four 
interviews from willing non-professional carers of adult patients who died in 2008. The said patients 
died of non-small-cell metastasized lung cancer and had gone through chemotherapy in the out-
patients department of the Central Hospital Lung Department.
On analysis of the data compiled over the course of the interviews, the following list of categories was 
drawn up:

1. The difficulties faced by non-professional carers.
2. The strategies required in dealing with and resolving said difficulties.
3. The effects of caring for the patient on the carer.
4. The positive feelings of the carer.
5. The negative feelings of the carer.
6. Perception of carers to the patients’ reaction to the care given.

The results draw attention to the enormous effort required on the part of the carers to get through 
each day. Without the help of a structured support system, carers are required to find ways to cope 
with all associated issues, relying only on the help of family members, friends, professionals, hospital 
internment and Emergency services. A structured support system would transform the terminal stage 
into something dignified by giving both the dying patient and the caring people around them some 
peace and comfort.

Keywords: caregivers; lung cancer patient; strategies; home; palliative care.


