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Resumo
A hormonioterapia é um tratamento medicamentoso que tem por finalidade impedir a
ação de alguns hormônios, como por exemplo, testosterona e estrogênio de agir
estimulando o crescimento de tumores cancerígenos. A inibição desses hormônios faz
com que eles deixem de estimular também células normais do corpo, acarretando
assim efeitos colaterais indesejados, como: perda da libido, impotência sexual,
fogacho, prurido vaginal, instabilidade emocional, e outros. No curso de Enfermagem
do Centro Universitário Autônomo do Brasil o acadêmico tem a oportunidade de
trabalhar com projetos assistenciais/intervenção na comunidade/em unidade de
saúde/hospital. A apresentação do projeto é um método utilizado no processo de
ensino aprendizagem do Estágio Curricular Supervisionado II do 8º período do curso.
O presente trabalho justifica-se pela necessidade de atualizar um termo de
consentimento já existente no setor, pois apresentava erros nas informações
relacionadas aos efeitos colaterais da hormonioterapia. Traz como objetivo implantar
um novo termo de consentimento em um hospital referência em oncologia para
pacientes que irão submeter-se ao tratamento com hormonioterapia. Como método de
planejamento e desenvolvimento do projeto foi utilizado o 6W-3H que tem como
objetivo estabelecer metas, com prazos e planejamentos adequados. No dia 27 de
agosto de 2018 foi ajustado o tema do projeto com Enfermeira supervisora e
apresentado a professora orientadora. Do dia 28 ao dia 31 de agosto foi realizado a
investigação de informações em literaturas e artigos científicos sobre o tratamento
com hormonioterapia. Do dia 31 ao dia 03 de setembro foi elaborado e digitado o
termo de consentimento utilizando o programa Word. Dia 06 de setembro foi entregue
o termo pronto para aprovação pela Enfermeira supervisora. Não houve gastos. Os
resultados esperados são a aprovação do novo termo de consentimento pela
Enfermeira supervisora e Gerência de enfermagem, e a implantação do mesmo na
Unidade de quimioterapia de um hospital de oncologia. Não há outras considerações
até o momento pois o projeto está em desenvolvimento de acordo com o cronograma
de estágio. Os demais resultados serão apresentados posteriormente. É de grande
importância que o paciente esteja ciente dos efeitos colaterais de qualquer
procedimento que irá se submeter, para então decidir se realiza ou não determinado
tratamento. E é fundamental que o enfermeiro contribua para a melhoria do
atendimento prestado, buscando o conhecimento e implementando projetos que
visem a qualidade do serviço prestado ao paciente.
Palavras-chave: neoplasia; tratamento; antagonistas de hormônios; efeito
colateral; enfermagem.

Anais do EVINCI – UniBrasil, Curitiba, v.4, n.1, p. 151-151, out. 2018

151

