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1. RESUMO 

 

Introdução: O diagnóstico de um câncer na gestação constitui um acontecimento 

extremamente traumático para a mulher e a família, apontando para o despreparo 

dos profissionais para enfrentar a situação. Objetivo: Identificar o conhecimento 

científico produzido a respeito da atuação do enfermeiro no cuidado à gestante com 

câncer. Metodologia: Optou-se pelo método de revisão integrativa da literatura. O 

levantamento dos textos foi feito nas bases de dados Lilacs (Literatura Latino-

Americana em Ciência de Saúde), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e Scielo. 

Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil com textos 

completos disponíveis online. Resultados Parciais: Apresente revisão analisou 50 

estudos produzidas entre 2006 a 2011, na temática do papel da enfermagem na 

gestação com neoplasias. Os resultados demonstraram que o papel da enfermagem 

na gestação com neoplasias vem sendo objeto de pouco estudos publicados. 

Demonstrando que a problemática não é conhecida por profissionais da área da 

saúde em geral como um objeto de estudo que merece investimento imediato. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O diagnóstico de um câncer na gestação constitui um acontecimento extremamente 

traumático para a mulher e a família, apontando para o despreparo dos profissionais 

para enfrentar a situação (LIMA et al,  2009, pg. 699). 

 Com o impacto que a doença causa em termos de incerteza sobre a vida da 

mãe e do feto é fundamental que decisões tomadas pela equipe de saúde sigam 

rigorosos princípios éticos, científicos, legais e religiosos, sendo imprescindível 

considerarem-se os elementos da bioética para o processo de definição das 

condutas. (LIMA et al,  2009, pg. 699). 

 

3. OBJETIVO 

  

 Identificar o conhecimento científico produzido a respeito da atuação do 

enfermeiro no cuidado à gestante com câncer. 

 

 



4. METODOLOGIA 

      

Optou-se pelo método da revisão integrativa da literatura, que é uma 

estratégia utilizada para identificar as evidências, fundamentando a prática de saúde 

nas diferentes especialidades. Elaborou-se a seguinte questão norteadora para 

revisão: qual é o papel da enfermagem na gestação com neoplasias. 

Para a seleção dos textos foi feito um levantamento na internet, utilizando as 

bases de dados da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). A busca foi efetuada 

utilizando as seguintes palavras-chaves: Gestação, neoplasias, complicações da 

gravidez, gravidez trofoblástica, gravidez molar, quimioterapia, cuidados de 

enfermagem. 

 Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com 

textos completos disponíveis online. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 A presente revisão analisou 50 artigos científicos que atenderam os critérios 

de inclusão previamente estabelecidos. Foi desenvolvido um formulário de coleta de 

dados que permitiu a obtenção de informações de identificação do texto – título, 

nome do período onde o estudo foi publicado, ano de publicação, objetivos do 

estudo, delineamento de pesquisa, principais conclusões e temática abordada.  

Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito 

participaram do preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Após a análise dos textos os mesmos foram agrupados em categorias 

temáticas que pretendem discutir as estratégias inovadoras de cuidado à gestante 

com diferentes tipos de câncer. 

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos será feita de 

forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação de aplicabilidade da revisão 

elaborada, de forma a impactar positivamente a prática da Enfermagem, fornecendo 

subsídios ao enfermeiro na sua tomada de decisão cotidiana. 

 



7. FONTES CONSULTADAS 

 

SILVA, P. A.; SILVA, S. R. da. Coriocarcinoma: um estudo de caso. Rev Bras 
Enferm, Brasília, v. 63, n.1, p. 148-57, jan./fev., 2010. 

 
FERNANDES, ANA FÁTIMA CARVALHO, O prognóstico de câncer de mama na 
gravidez para o cuidado de enfermagem. Revista Latino Americana de 
Enfermagem, v. 19, n. 6, 2011. 

 

TEIXEIRA, A. C., et al. Degeneração cística maciça de leiomioma uterino em 
gestante simulado neoplasia ovariana: relato de caso. Radiologia Brasileira, p. 

277-279, 2008. 


