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resumo: A pessoa com doença hemato-oncológica tem de lidar com todas as particularidades exigidas
pela doença e pelo tratamento, nas diferentes dimensões da sua vida. O grupo Hemato-oncológico da
Associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa, sensível a esta problemática, propôs-se desenvolver um estudo multicêntrico a nível nacional, que permitisse descrever as perceções dos enfermeiros
que exercem funções em hemato-oncologia (internamento, hospital de dia e transplantes) sobre cuidados de enfermagem individualizados: comparar as perceções dos enfermeiros que exercem funções
nas diferentes unidades de hemato-oncologia sobre cuidados de enfermagem individualizados e
conhecer os fatores do ambiente da prática profissional destes enfermeiros.
Foi implementado um estudo no ano de 2012, com desenho descritivo/comparativo, com os enfermeiros que trabalham na área Hemato-oncológica (internamento, hospital de dia e transplantes) em
Portugal e cumpridos todos os procedimentos éticos. Obtiveram-se 165 respostas, de enfermeiros de
cinco diferentes instituições hospitalares.
Verificamos que os enfermeiros dirigem os seus cuidados para a individualidade das pessoas doentes,
têm essa perceçao, sendo que entre as instituições de saúde, apesar das diferenças encontradas, os
valores mais baixos são na sub-escala Situação de Vida Pessoal, seguido de Autonomia/Controlo da
Decisão sobre os Cuidados e os mais elevados na Situação Clínica do Doente.
Globalmente encontramos valores mais baixos na avaliação do ambiente da prática profissional. As
sub-escalas Trabalho de Equipa e Gestão de Conflitos apresentaram valores mais baixos e Motivação
Interna Profissional e Liderança e Autonomia na Prática Clínica os mais elevados, com diferenças
entre os diferentes contextos de cuidados de enfermagem à pessoa com doença hemato-oncológica.
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abstract: The person with haemato-oncology disease has to deal with all the particulars required by
disease and treatment in the different dimensions of their lives. The Haemato-oncology group from
Portuguese Oncology Nursing Association, sensitive to this issue, proposed itself to develop a multinational study that would allow to describe the perceptions of nurses working in the haemato-oncology
area (inpatient, day hospital and transplants) regarding individualized nursing care: to compare the
perceptions of nurses performing functions in different units of haemato-oncology, on individualized
nursing care and know the environment factors of the professional practice of these nurses.
A study was implemented in 2012, with a descriptive/comparison design, with the nurses working in the
Hemato-oncology area (inpatient, day hospital and transplants) in Portugal and fulfilling all the ethical
requirements. It was obtained 165 responses from nurses of five different hospitals.
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