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RESUM 

Introducció: Els casos de càncer van en augment cada any i són un problema 

a nivell mundial. El càncer és un procés continu caracteritzat per una sèrie 

d’etapes durant les quals el pacient va fent processos d’afrontament i adaptació 

a la malaltia. infermeria té un paper essencial en la cura del pacient, ja que, a 

part d'atendre qüestions purament clíniques i fisiològiques, té el privilegi de tenir 

una eina terapèutica que és la comunicació com un tractament en si mateix. 

Objectiu: Realitzar una revisió integradora de la literatura científica per conèixer  

el paper clau de la comunicació terapèutica per part d’infermeria en la millora 

d’aspectes emocionals al pacient oncològic. 

Metodologia: es va realitzar una cerca bibliogràfica a les bases de dades de 

PubMed, Scopus i CINAHL Plus, seguint el mètode d’Arksey i O’Malley. Es van 

establir uns criteris d’inclusió́ a través dels quals es van seleccionar els estudis 

analitzats.  

Resultats: Es van elegir un total de 9 estudis per a la seva anàlisi, 4 assaigs 

clínics, 3 revisions sistemàtiques, 1 estudi quasi-experimental i 1 estudi 

observacional. 

Conclusions: Una comunicació adequada als pacients millora els resultats 

psicosocials disminuint símptomes d'ansietat, estrès, depressió, entre d’altres, 

en canvi, no millora la qualitat de vida en general. Les intervencions que ajuden 

a aquesta comunicació per alleujar símptomes psicològics són: la teràpia 

cognitivo-conductual, intervencions psicoeducatives, la infermeria com un 

navegador o gestor del pacient i la combinació de teràpies amb educació 

sanitària i el suport familiar. 

Paraules clau: estratègies d’adaptació, comunicació terapèutica, infermeres 

oncològiques, qualitat de vida i càncer. 
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RESUMEN 

Introducción: Los casos de cáncer van en aumento cada año y son un problema 

a nivel mundial. El cáncer es un proceso continúo caracterizado por una serie de 

etapas en las que el paciente va realizando procesos de afrontamiento y 

adaptación a la enfermedad. Enfermería tiene un papel esencial en el cuidado 

del paciente, puesto que, aparte de atender cuestiones puramente clínicas y 

fisiológicas, tiene el privilegio de tener una herramienta terapéutica que es la 

comunicación como un tratamiento en sí mismo. 

Objetivo: Realizar una revisión integradora de la literatura científica para 

conocer el papel clave de la comunicación terapéutica por parte de enfermería 

en la mejora de aspectos emocionales en el paciente oncológico. 

Metodología: se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de 

PubMed, Scopus y CINAHL Plus, siguiendo el método de Arksey y O’Malley. Se 

establecieron unos criterios de inclusión mediante los cuales se seleccionaron 

los estudios analizados. 

Resultados: Se eligieron un total de 9 estudios para su análisis, 4 ensayos 

clínicos, 3 revisiones sistemáticas, 1 estudio casi-experimental y 1 estudio 

observacional. 

Conclusiones: Una comunicación adecuada a los pacientes mejora los 

resultados psicosociales disminuyendo síntomas de ansiedad, estrés, depresión, 

entre otros, sin embargo, no mejora la calidad de vida en general. Las 

intervenciones que ayudan a esta comunicación para aliviar síntomas 

psicológicos son: la terapia cognitivo-conductual, intervenciones 

psicoeducativas, la enfermería como navegador o gestor del paciente y la 

combinación de terapias con eduación sanitaria y el apoyo familiar. 

Palabras clave: estrategias de adaptación, comunicación terapéutica, 

enfermeras oncolgógicas, calidad de vida y cáncer. 
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ABSTRACT 

Introduction: Cancer cases are increasing every year and are a worldwide 

problem. Cancer is a continuous process characterized by a series of stages in 

which the patient goes through processes of coping and adaptation to the 

disease. Nursing has an essential role in patient care, since, apart from attending 

to purely clinical and physiological issues, it has the privilege of having a 

therapeutic tool which is communication as a treatment in itself. 

Objective: To carry out an integrative review of the scientific literature in order to 

know the key role of therapeutic communication by nurses in the improvement of 

emotional aspects in oncology patients. 

Methodology: A bibliographic search was carried out in the databases of 

PubMed, Scopus and CINAHL Plus, following the Arksey and O'Malley method. 

Inclusion criteria were established by means of which the studies analyzed were 

selected. 

Results: A total of 9 studies were chosen for analysis, 4 clinical trials, 3 

systematic reviews, 1 quasi-experimental study and 1 observational study. 

Conclusions: Adequate communication to patients improves psychosocial 

outcomes by decreasing symptoms of anxiety, stress, depression, among others, 

however, it does not improve overall quality of life. Interventions that help this 

communication to alleviate psychological symptoms are: cognitive-behavioral 

therapy, psychoeducational interventions, nursing as patient navigator or 

manager, and the combination of therapies with health education and family 

support. 

Key words: coping strategies, therapeutic communication, oncology nurses, 

quality of life and cancer. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El càncer segueix sent una de les principals causes de morbi-mortalitat del món. 

Segons la International Agency for Research on Cancer, la incidència de càncer 

a nivell mundial, l’any 2018 es van diagnosticar 18,1 milions de càncers al món i 

al 2020 aproximadament uns 19,1 milions, tot i que la pandèmia per COVID-19 

ha afectat al nombre real de diagnòstics, ja que, per exemple els programes de 

cribratge de càncer es van veure afectats i el nombre de càncers colo rectals i 

de mama finalment diagnosticats al 2020 van ser menors dels esperats. (1) 

A Espanya, el nombre de càncers diagnosticats l’any 2021 s’estima que poden 

arribar als 276.239 casos. No obstant, igual que a nivell mundial la realitat pot 

ser lleugerament canviant, ja que la estimació no contempla el possible efecte 

de la pandèmia de la COVID-19. Els càncers més diagnosticats a Espanya al 

2021 seran: còlon i recte (43.581 nous casos), pròstata (35.764), mama (33.375), 

pulmó (29.549) i bufeta urinària (20.613). Els altres càncers més freqüents però 

amb menor nombre de casos seran els càncers de cavitat oral i faringe, fetge i 

ronyó, els limfomes no hodgkinians i els càncers de pàncrees i estómac, tots ells 

amb més de 4.000 casos a l'any. (1) 

El càncer és un procés continu caracteritzat per una sèrie d’etapes durant les 

quals el pacient va fent processos d’afrontament i adaptació a la malaltia. La 

literatura científica recolza que el càncer es un factor d’estrès important que 

afecta a la forma i qualitat de vida dels pacients. La qualitat de vida és un 

concepte multidimensional que involucra aspectes de benestar físic, psicològic i 

social de les persones. Segons la OMS (Organització Mundial de la Salut) 

defineix el concepte de qualitat de vida com la percepció que un individu té del 

seu lloc d’existència, en el context de la cultura i del sistema de valors en els que 

viu i en relació amb els seus objectius, les seves expectatives, normes i 

inquietuds. (4) Les formes d’adaptació i les estratègies desenvolupades davant 

l’impacte sobtat del càncer estan en funció de la vida prèvia i actual de l’individu. 

(2) 
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El malalt a qui es diagnostica una malaltia oncològica queda marcat per sempre 

pel que fa als seus plans de vida. Ha d'enfrontar-se de sobte, a la possibilitat de 

morir i això fa que es deslliguin una sèrie de necessitats, que potser en un altre 

tipus de pacient no determinaran tant les relacions amb l'equip de professionals 

sanitaris. (2) Aquest procés presenta aspectes comuns a tots els pacients i 

diferències en funció del tipus de tumor, edat i gravetat de la malaltia. Com a 

aspectes comuns s'observen la despersonalització, la pèrdua de l'equilibri 

emocional, la por, els conflictes interpersonals, es deteriora la capacitat de 

relació i la seguretat en un mateix, dificultant així la presa de decisions. El procés 

de despersonalització implica un jo-malalt de càncer que substitueix un jo-

persona i envaeix el conjunt de relacions que el pacient té amb ell mateix i amb 

el seu entorn. (5) Davant d'una pèrdua tan important com és perdre la salut i tot 

allò que això comporta, la persona experimenta la vivència d'un dol oncològic, 

entenent el dol com el procés d'adaptació davant d'una sèrie de pèrdues, no 

només referents a la salut, sinó també, relacionades amb la pèrdua de l'estabilitat 

i la seguretat , pèrdua de la rutina i del quotidià, pèrdua del rol que solia tenir dins 

de la família, el món laboral o social, pèrdua del control, entre d'altres. 

Existeix un cos de coneixement que s'encarrega dels aspectes psicològics i 

socials del càncer. La psicooncologia, com a disciplina, s'encarrega d'estudiar 

tant els aspectes psicològics, socials i conductuals que afectaran en la morbiditat 

i mortalitat del pacient oncològic, com les respostes psicològiques del pacient i 

la seva família davant de les diferents fases del procés (perspectiva psicosocial).  

Per infermeria, cuidar una persona amb càncer ha suposat una important 

preocupació per integrar, a més dels aspectes biofísics, patològics i clínics, 

aspectes psicològics i socials tan presents en aquesta malaltia. (5) 

Tanmateix, humanitzar la salut no és una cosa opcional dins de la professió 

infermera, sinó intrínsec a ella, és realitzar accions a favor de la dignificació dels 

éssers humans. Per això s'han de tenir en compte una sèrie d'actituds, habilitats 

o, per què no, determinar certes intervencions que permetin acollir, cuidar, tractar 

una persona des de que li diagnostiquen una malaltia oncològica i durant tot el 

procés de malaltia.(6) 
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2. JUSTIFICACIÓ: 

Després d’una revisió inicial de la literatura científica, es descobreix que el 

tractament oncològic suposa una gran càrrega per al pacient i el seu entorn 

familiar que requereix una individualització per part del personal sanitari.(7)  

Rebre educació sanitària personalitzada sobre la seva malaltia, el seu diagnòstic 

i tractament, les auto cures que realitzarà el propi pacient i les mesures de 

prevenció, entre d'altres, és una eina fonamental perquè el pacient participi de 

forma activa en el seu procés de curació . (8) A més, infermeria té un paper 

essencial en la cura del pacient, ja que, a part d'atendre qüestions purament 

clíniques i fisiològiques, té el privilegi de tenir una eina terapèutica que és la 

comunicació com un tractament en si mateix: la comunicació terapèutica és l'eina 

que utilitzem per afavorir un canal d'expressió emocional que ens permeti ajudar 

el pacient a identificar temors i poder oferir suport emocional i espiritual. Els pilars 

són l'empatia, la sinceritat i l'acceptació de l'experiència del pacient. Deixar que 

el malalt es comuniqui des del seu món emocional, que expressi les pors, la ràbia 

o la tristesa, l'ajudarà a continuar avançant en el procés d'adaptació cap al 

sentiment de tranquil·litat, pau i esperança. (9,10,11) 

Aquesta revisió pretén descobrir quines són les reaccions emocionals més 

habituals dels pacients oncològics, quin és el paper clau de la comunicació 

terapèutica per part d’infermeria i com es capaç de millorar els aspectes 

emocionals que el pacient experimenta durant la malaltia. 
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3. OBJECTIUS 

 

Objectiu general: 

- Realitzar una revisió integradora de la literatura científica per conèixer  el 

paper clau de la comunicació terapèutica per part d’infermeria en la millora 

d’aspectes emocionals al pacient oncològic 

 

Objectius específics: 

- Conèixer el paper de la infermeria durant el procés de malaltia oncològica  

- Conèixer les reaccions emocionals més habituals dels pacients 

oncològics 
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4. METODOLOGIA 

La metodologia utilitzada per aquest treball, s’ha basat en una revisió 

bibliogràfica integradora de la literatura, amb l’objectiu d’obtenir un conjunt 

d’informació basada en evidència sobre el paper clau de la comunicació 

terapèutica per part d’infermeria en la millora d’aspectes emocionals al pacient 

oncològic.  

Per a dur a terme la revisió sistemàtica es va seguir el mètode Arksey i O’Malley 

(12), que consta de 5 etapes: 

1. Formular la pregunta d’investigació 

2. Identificar els estudis rellevants 

3. Seleccionar els estudis segons criteris d’inclusió 

4. Analitzar les dades 

5. Resumir i classificar els resultats 

 

Etapa 1. Pregunta d’investigació 

Per centrar el concepte es va fer una pregunta de recerca. Aquesta determina 

l’estructura i l’abast de la revisió. Centra, ubica el tema i el problema sobre el 

qual volem posar atenció . Es va formular la pregunta següent (Taula 1): 

Una comunicació terapèutica eficaç, per part del personal d’infermeria, pot 

millorar aspectes emocionals en pacients oncològics? 

Taula1. Pregunta d’investigació en format PICO 

Pacient o 

problema 

Intervenció Comparació (si 

procedeix) 

Resultats 

(Outcome) 

Homes i dones 

amb patologia 

oncològica 

Intervencions per 

millorar aspectes 

emocionals 

Pacients als quals 

no s’aplica cap 

intervenció 

Millora de 

reaccions 

emocionals més 

habituals 

Font: elaboració pròpia 
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Etapa 2. Identificar els estudis 

En aquest apartat es descriuran els descriptors més idonis que hem utilitzat per 

al nostre estudi i en quines bases de dades farem la cerca bibliogràfica, així com 

els criteris d'inclusió i exclusió per a la selecció dels articles incorporats a la 

revisió. 

-Paraules clau i descriptors de ciències de la salut 

Abans de realitzar la cerca d’informació, es varen seleccionar una sèrie de 

paraules clau amb llenguatge natural: “estratègies d’adaptació”, “comunicació 

terapèutica”, “infermeres oncològiques”, “qualitat de vida” i “càncer”, 

relacionades amb el tema principal d’estudi i posteriorment es va utilitzar 

descriptors de tesaure MeSH per a utilitzar vocabulari controlat per a la cerca: 

“adaptation, psychological”, ,oncology nursing”, “quality of life”, “neoplasms”. 

(Taula 2) 

Per a dur a terme la cerca es van combinar les paraules clau amb els operadors 

booleans “AND” i “OR” per poder acotar la cerca i obtenir resultats adients amb 

la pregunta d’investigació. 

Taula 2. Relació de paraules clau i descriptors MeSH  

Llenguatge natural Llenguatge estructurat 

             MeSH 

Estratègies d’adaptació Adaptation, psychological 

Comunicació terapèutica Health communication 

Infermeres oncològiques Oncology nursing 

Qualitat de vida Quality of life 

Càncer Neoplasms  

Font: elaboració pròpia 
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Selecció de la base de dades i estratègia de cerca: 

Per aquesta revisió bibliogràfica s’han consultat les següents bases de dades: 

PubMed, Scopus, CINAHL i Google Académico. A més a més, també s’ha 

consultat pàgines web com: Organització Mundial de la Salut, Sociedad 

Española de Oncología Médica. 

Segons la base de dades, es van utilitzar filtres temporals, idiomàtics i de 

disponibilitat de text complet, per poder acotar millor la cerca. 

Criteris de selecció: criteris d’inclusió i exclusió: 

Per a la selecció d’articles, es van considerar els següents criteris d’inclusió i 

exclusió (taula 3): 

Taula 3. Criteris de selecció 

Criteris d’inclusió Criteris d’exclusió 

• Articles d’estudis 

d’investigació, revisions 

sistemàtiques, assaig clínic 

• Estudis de pacients amb 

qualsevol tipus de càncer 

• Articles amb anglès o espanyol 

• Estudis realitzats amb 

persones adultes 

• Estudis de més de 10 anys 

• Estudis realitzats amb pacients 

pediàtrics 

• No disponibilitat de text 

complert o de pagament 

• Estudis que no compleixen 

criteris en relació a la cerca 

Font: elaboració pròpia 
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Taula 4. Resultats de la estratègia de cerca 

Base de 

dades 

Estratègia de cerca Numero 

d’articles 

Filtres Numero 

d’articles 

PubMed ((((("Adaptation, Psychological"[Mesh]) AND "Health 

Communication"[Mesh]) AND "Oncology 

Nursing"[Mesh]) OR "Nursing"[Mesh]) AND "Quality of 

Life"[Mesh]) AND "Neoplasms"[Mesh] 

 

998 Limitat a 10 

anys, text 

gratuït, 

idiomes: 

anglès,francés 

i castellà, 

edat: adult a 

partir de 19 

anys  

 

44 

SCOPUS ( TITLE-ABS-KEY ( coping )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( adaptation,  AND psychological )  AND  TITLE-

ABS-KEY ( oncology  AND nursing )  OR  TITLE-

ABS-KEY ( nursing )  AND  TITLE-ABS-

KEY ( quality  AND of  AND life )  AND  TITLE-ABS-

KEY ( cancer )  

257 Limitat a 10 

anys 

Idioma: anglès 

101 

CINAHL adaptation, psychological AND coping strategies AND 

( oncology nursing or oncology nurse or oncology 

nurses ) OR nursing interventions AND quality of life 

AND ( cancer patients or oncology patient s or patients 

with cancer )  

 

371 Limitat a 10 

anys 

Idioma: anglès 

143 
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Etapa 3. Seleccionar els estudis rellevants 

Després de realitzar la cerca d’articles en les diferents bases de dades, s’ha 

identificat un total de 1398 resultats i 2 en altres fonts visitades. A continuació es 

van aplicar filtres per acotar la cerca: antiguitat dels articles a 10 anys i llengües 

espanyola i anglesa i es van obtenir 288 resultats en total. D’aquests es va fer 

una lectura dels títols i resums i es van excloure 241 articles per: informació 

diferent al objecte d’estudi i per text de pagament. 

Es van elegir un total de 47 articles, els quals es va fer una lectura completa i 

se’n van excloure 38 per no concordar amb els criteris d’inclusió esmentats a la 

Taula 3.  

Figura 1. Esquema dels articles trobats durant la revisió bibliogràfica (13) 
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Etapa 4. Analitzar les dades 

A continuació, després de la selecció dels 9 articles, es va realitzar una taula per sintetitzar la informació més destacada de cada 

article, i així poder classificar la informació més rellevant de cada un. 

Taula 5. Resum dels articles seleccionats: 
Autors i any 
de publicació 

Disseny de l’estudi Població de l’estudi Intervenció  Resultats 

Salvetti M et 
al. 
2021 (14) 
 

Assaig clínic 
aleatoritzat 

N= 107 
Pacients ambulatoris 
en quimioteràpia o 
radiació per a 
neoplàsies malignes 
 

Els participants van ser aleatoritzats 
al grup control (tractament habitual) o 
al grup d'intervenció (IG) (intervenció 
psicoeducativa) amb avaluacions al 
principi i un cop finalitzada la 
intervenció. 
 

La intervenció va reduir 
significativament la pèrdua de gana en 
pacients amb càncer. Tot i que no s'han 
observat efectes en la qualitat de vida o 
la funcionalitat global, la intervenció va 
produir una tendència a millorar 
l'insomni, i aquest resultat s'hauria 
d'investigar en estudis futurs. 
 

Mertz BG et 
al. 
2017 (15) 

Assaig clínic 
aleatoritzat 

N= 50 
Dones recentment 
diagnosticades de 
càncer de mama d’un 
hospital de 
Copenhaguen 

Intervenció individual, d'infermera-
navegador que inclou assessorament 
individual basat en estratègies de 
teràpia cognitiva i psicoeducació per 
motivar i donar suport als pacients a 
l'autogestió dels seus símptomes. 
 

L'estudi mostra una viabilitat 
prometedora de la intervenció de 
navegació d'infermeria personalitzada i, 
tot i que no es van observar efectes 
significatius després de 6 mesos, van 
trobar efectes estadísticament 
significatius sobre l'angoixa i l'ansietat. 
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Peixoto 
TADSM et al. 
2021 (16) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revisió sistemàtica N= 32 articles 
 
11 estudis 
experimentals 
10 revisions 
bibliogràfiques 
2 estudis quasi-
experimentals 
2 estudis pilot d’assaig 
controlats aleatoris 
3 protocols d’assaigs 
controlats aleatoris 

Aquesta revisió investiga les 
intervencions d'infermeria en la 
promoció de l'adaptació psicològica 
al càncer, independentment de 
l'estadi de la malaltia i del tipus de 
tumor. La teràpia cognitivo-
conductual va ser la intervenció més 
freqüent.  
 
 

Aquesta revisió va permetre identificar 
estratègies d'infermeria per donar suport 
a l'adaptació psicològica en pacients 
adults amb càncer, avaluar 
vulnerabilitats i dificultats relacionades 
amb les intervencions d'infermeria i 
reconèixer la necessitat de 
coneixements més grans sobre 
l'efectivitat i la rendibilitat. 
 

Prip A et al. 
2018 (17) 
 

Revisió sistemàtica N=9 
5 estudis qualitatius 
4 estudis quantitatius 

Aquesta revisió pretén identificar que 
una comunicació eficaç entre 
professional i pacient té un impacte 
en la satisfacció de l’atenció, 
l’esperança i la positivitat per afrontar 
la malaltia  

La relació entre els pacients i el personal 
sanitari és important per a la capacitat 
dels pacients per fer front a la malaltia i 
té un impacte en la satisfacció de 
l'atenció. 
 

Wagner EH 
et al. 2014 
(18) 

 

Assaig controlat 
aleatoritzat 

N=133 
Adults amb càncer de 
mama, colorectal o de 
pulmó diagnosticats 
recentment 

Habilitats d’escolta empàtica 
 
Estratègies de comportament per 
avaluar i abordar l’angoixa dels 
pacients 
 
Participació activa en la resolució de 
problemes 
 
 

En comparació amb els pacients del 
grup control, els pacients amb NN 
(navegació d’infermeria oncològica) van 
informar de sentir-se millor recolzats 
emocionalment, més implicats en la 
seva cura, més capaços de planificar 
amb antelació i millor informats.  
També van trobar que no afecta a la 
qualitat de vida. 
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Sá E et al. 
2019 (19) 

Estudi pilot 
longitudinal quasi-
experimental. 

-Infermeres  (N= 14) 
-Pacients amb 
tractament 
antineoplàstic (N= 12) 

Procés d’intervenció terapèutica: 
promoure l’autonomia, la confiança, 
la seguretat i  alleujar el patiment dels 
pacients hospitalitzats 
 

Els resultats indiquen que, per 
aconseguir l'alleujament del patiment, 
les cures d'infermeria han d'estar 
centrades en les característiques 
personals dels pacients, integrades a 
les seves experiències individuals 
úniques, i que les intervencions 
d'infermeria s'han de basar en el 
coneixement i la intencionalitat. 

Zhang J, et 
al. 2021 (20) 

Assaig clínic  N=122 
Pacients grans amb 
càncer de pròstata 
tractats amb injecció 
de Kushen 

Intervenció psicològica combinada 
amb la cooperació familiar en 
pacients grans amb càncer de 
pròstata tractats amb injecció 
composta de kushen  
 

La intervenció psicològica combinada 
amb el suport familiar i una atenció 
d'infermeria adequada en el període 
perioperatori en pacients grans amb 
càncer de pròstata és més propici per 
augmentar la confiança dels pacients en 
la superació de la malaltia. 

Stolt M et al. 
2019 (21) 

Revisió sistemàtica N=9 articles 
 

Intervencions d'infermeria es van 
categoritzar com a intervencions 
educatives, psicosocials, 
psicològiques i basades en l'activitat 
juntament amb intervencions que 
donen suport a l'afrontament dels 
pacients.  

Les intervencions d'infermeria que 
donen suport a l'afrontament dels 
pacients van tenir un impacte significatiu 
en l'ansietat, l'angoixa, la fatiga, el son, 
la dispnea i la capacitat funcional. Les 
intervencions basades en l'activitat 
poden prevenir la fatiga relacionada 
amb el càncer. 
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Sun Y, et al. 
2021 (22) 

Estudi observacional N=84 
Pacients amb càncer 
de pulmó 

Infermeria psicològica combinada 
amb educació sanitària 

L'ansietat i la depressió dels pacients es 
van millorar significativament mitjançant 
la intervenció d'infermeria psicològica 
combinada amb l'educació sanitària en 
el grup d'observació. Es van millorar les 
seves funcions pulmonars, es va 
promoure el compliment del diagnòstic i 
el tractament i la infermeria i finalment 
es va millorar significativament la 
qualitat de vida dels pacients.  

Font: elaboració pròpia 
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Etapa 5. Resumir i classificar els resultats 
 
Després de la lectura dels articles seleccionats, s’ha extret de cada un d’ells la 

informació per identificar com infermeria utilitza la comunicació terapèutica per 

tractar els símptomes més comuns en els pacients oncològics. 

 

Per començar, Stolt M et al. (21) en una visió general de revisions sistemàtiques, 

volia explorar les intervencions d’infermeria utilitzades entre pacients amb càncer 

i resumir els resultats de la seva eficàcia. 

Aquesta revisió s’adhereix a les directrius PRISMA i les bases de dades 

utilitzades per a la cerca són: PubMed, CINAHL, MEDLINE i Scopus. Es van 

utilitzar nou revisions, les quals l’efectivitat de les intervencions es va avaluar a 

partir de la síntesi narrativa. Les intervencions que es van utilitzar van ser: 

intervencions educatives que van tenir un efecte beneficiós per al maneig del 

dolor dels pacients i en l’autoestima, però no es van trobar resultats respecte a 

la millora de l’angoixa. Les intervencions psicosocials i psicològiques, van ser 

efectives per abordar el tractament i els símptomes relacionats amb la malaltia 

tenint un efecte positiu sobre la depressió, l’ansietat i el benestar espiritual. I les 

intervencions de suport a l’afrontament dels pacients que incloïen educació, 

teràpia de resolució de problemes i coordinació i seguiment del tractament van 

ser efectives per reduir els diagnòstics de depressió major i símptomes 

depressius, i també van tenir beneficis sobre l’ansietat, dispnea i angoixa.  

 

Salvetti et al. (14) utilitza una intervenció psico educativa en un assaig clínic 

aleatoritzat, que incloïa educació sobre la malaltia del pacient i tècniques de 

relaxació, i avalua els seus efectes sobre el control de símptomes i la qualitat de 

vida, durant 6 setmanes, en pacients amb càncer . La prevalença de símptomes 

més freqüents que es van presentar durant l’estudi van ser: fatiga (76,6%), 

insomni (47,7%) i dolor (42,1%), seguida de pèrdua de gana (37,4%), 

nàusees/vòmits (33,6%), restrenyiment (33,6%). 27,1%), diarrea (26,2%) i 

dispnea (18,7%).  Els resultats que es van obtenir, van indicar que la intervenció 

havia millorat amb la pèrdua de gana, el dolor i la fatiga. No va haver diferències 

estadísticament significatives en l’evolució de la qualitat de vida en comparació 

amb el grup control. Tanmateix, hi va haver una millora significativa de la pèrdua 



 22 

de gana i una tendència a la millora de l’insomni i, a més a més, un deteriorament 

significatiu de la dispnea, que no s’esperava. 

 

Mertz BG et al. (15) en un assaig clínic aleatoritzat utilitza també una intervenció 

psico-educativa i va incloure assessorament individual, utilitzant el concepte de 

infermera - navegador, basat en estratègies de teràpia cognitiva per motivar i 

donar suport als pacients a l'autogestió dels seus símptomes, en una població 

més concreta de pacients amb càncer de mama d’un hospital de Copenhaguen. 

Les teràpies incloïen: escolta i diàleg empàtics, avaluació de les necessitats a 

partir de mesures de resultats informades pel pacient i diàleg amb el pacient, 

psico-educació, establiment d'objectius, acords, pla d'intervenció i informació. La 

infermera navegant podia derivar el pacient a un màxim de sis sessions 

individuals amb un psicòleg del projecte al Centre de Càncer i Salut de 

Copenhaguen.  Pel que fa als resultats obtinguts, els pacients del grup 

d’intervenció van informar de nivells significativament més baixos d'angoixa, 

ansietat i depressió després de 12 mesos respecte al grup control. No obstant, 

no es va observar cap diferència significativa als sis mesos de seguiment  i no hi 

va haver cap efecte significatiu sobre la qualitat de vida general relacionada amb 

la salut, la funció física o emocional.  

 

En la mateixa línia, Wagner et al. (18) pretenia determinar si una intervenció 

d'una infermera-navegador millora la qualitat de vida i l'experiència del pacient 

amb l'atenció a les persones amb un diagnòstic recent de càncer de mama, 

colorectal o de pulmó. Les infermeres van rebre aproximadament 25 hores de 

formació en habilitats d'escolta empàtica i estratègies de comportament per 

avaluar i abordar l'angoixa dels pacients, per exemple, augmentant 

l'empoderament, la participació en activitats gratificants i la participació activa en 

la resolució de problemes. 

 Els pacients (n = 251) van rebre atenció habitual millorada (n = 118) o suport 

d'infermeria navegant durant 4 mesos (n = 133) en un assaig controlat i 

aleatoritzat de dos grups amb els metges d'atenció primària com a unitats 

d'aleatorització. Les mesures informades pels pacients incloïen l'escala de 

qualitat de vida de l'avaluació funcional de la teràpia contra el càncer general 

(FACT-G), tres subescales de l'avaluació del pacient de l'atenció a les malalties 
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cròniques (PACIC) i subescales seleccionades d'una enquesta adaptada de 

l’experiència del càncer del pacient del Picker Institute. Pel que fa als resultats 

obtinguts, van trobar que el suport amb infermera-navegador de pacients amb 

càncer de mama, pulmó o colorectal diagnosticat recentment va millorar 

l'experiència del pacient i va reduir els problemes relacionats amb el suport 

psicosocial, la coordinació assistencial i l'obtenció d'informació. En comparació 

amb els pacients de control, els pacients amb infermera-navegador van informar 

de sentir-se millor recolzats emocionalment, més implicats en la seva cura, més 

capaços de planificar amb antelació i millor informats.  

 

En el cas de Peixoto et al. (16) va realitzar una revisió sistemàtica per analitzar 

les estratègies d'infermeria i programes d'intervenció dirigits a donar suport a 

l'adaptació psicològica en pacients adults amb càncer. Va cercar dotze bases de 

dades, trobant 2203 estudis, dels quals va incloure 32 per la revisió final. La 

teràpia cognitiva conductual (n=9) va ser la intervenció més freqüentment 

utilitzada per les infermeres per fomentar l'adaptació psicològica al càncer, 

seguida de la teràpia educativa (n=6) i l'assessorament (n=6). També es va fer 

servir la intervenció psicoterapèutica d'infermeria (n=2), la intervenció psicosocial 

(n=2), la intervenció psicològica (n=1), la psicoeducació (n=1) i la teràpia de 

suport (n=2). Aquestes intervencions es van desenvolupar entre 5 i 10 setmanes, 

van incloure de 3 a 6 sessions i van durar fins a 60 minuts. 

En dos dels estudis que comprèn la revisió, a diferència d’altres, van demostrar 

que el grup d’intervenció sotmès a un programa multimodal d’estratègies 

d’afrontament va mostrar millores significatives en la qualitat de vida respecte al 

grup control. També, els autors d’un altre estudi van trobar que el principal efecte 

de la intervenció va ser una autoeficàcia significativa per afrontar el càncer i 

l’estat d’ànim negatiu, demostrant també que la intervenció va esser eficaç per 

ajudar a pacients amb càncer de mama a tenir més confiança en la seva 

capacitat per afrontar l’estrès. Tanmateix, els resultats d’un estudi, que avaluava 

l’eficàcia de la teràpia cognitiva conductual, va mostrar efectes per l’angoixa 

relacionada amb el càncer, la qualitat de vida global, la funció física, la 

preocupació ansiosa i l’afrontament. Per últim, altres investigadors, van descobrir 

que aquesta teràpia també tenia un impacte positiu en els resultats psicològics, 

especialment en l’ansietat, la depressió i els trastorns de l’estat d’ànim. 
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Per altra banda, Prip A et al. (17) en una revisió sistemàtica on es van incloure 

nou estudis, qualitatius (n=5) i quantitatius (n=4), el seu objectiu era saber les 

experiències i la necessitat de relacions i comunicació dels pacients amb els 

professionals sanitaris durant les sessions de quimioteràpia en un entorn 

ambulatori. La revisió de la literatura es va planificar i dur a terme segons les 

directrius PRISMA i el marc PICO i es va basar en un protocol. La cerca 

sistemàtica es va dur a terme amb les bases de dades MEDLINE, CINAHL, The 

Cochrane Library i Joanna Briggs Institute Evidence Based Practice Database. 

Tres dels estudis quantitatius van informar que els pacients informaven d’una 

immensa necessitat d’informació per part del professional sanitari. Aquesta 

troballa també va ser recolzada per 3 estudis qualitatius, ja que la informació 

estava relacionada amb la capacitat d'afrontar la malaltia, el tractament i la vida 

diària reduint l'ansietat i ajudant els pacients a tenir el control sobre la seva 

malaltia. Tanmateix, tots els estudis van trobar que els pacients van informar que 

les seves interaccions i relacions amb els professionals sanitaris estaven 

associades amb l’atenció, i que les infermeres en particular, tenien un paper clau 

en la satisfacció del pacient, en la informació sobre el tractament i els efectes 

adversos. Es va destacar també, els elements centrals en la formació de la 

relació entre l’infermer i el pacient, inclosa la importància que el professional 

tingui bones habilitats interpersonals, que incloïa ser un bon escoltant, ser 

confiat, tenir una actitud compassiva i afectuosa. 

 

Sá E et al. (19) utilitza un estudi de diversos mètodes. Després d'identificar-se 

l'evidència científica i determinar-ne la fonamentació teòrica, es va modelar el 

procés d'intervenció per alleujar el patiment dels pacients hospitalitzats, aplicant-

se metodologia quantitativa. Posteriorment, es van crear les condicions de 

capacitació per implementar la intervenció Administració de Quimioteràpia com 

una Intervenció d'Infermeria Individualitzada, amb un estudi pilot longitudinal 

quasi-experimental. Les diferències trobades en l'estudi, van indicar que els 

nivells mitjans de patiment (físic, psicològic, existencial i socio-relacional), dolor 

i angoixa en el grup experimental eren més baixos que en el grup control. 

Aquests resultats positius es van basar en dos factors. El primer va ser el mètode 

implementat en el protocol d'intervenció (script d'interacció); el segon van ser els 
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mètodes de treball individuals de les infermeres a l'atenció dels mateixos 

pacients i de forma continuada. Aquest estudi confirma la rellevància del lloc 

privilegiat que ocupen les infermeres i altres professionals dels equips sanitaris 

en la informació i el suport durant l'administració dels cicles de quimioteràpia. 

 

Per Zhang J et al. (20), l'objectiu de l'estudi era investigar l'efecte d'infermeria de 

la intervenció psicològica combinada amb la cooperació familiar en pacients 

grans amb càncer de pròstata tractats amb injecció composta de Kushen.  

Van analitzar i comparar la puntuació de l'escala d'ansietat d'autoavaluació 

(SAS) i l'escala de depressió d'autoavaluació (SDS) en ambdós grups 24 hores 

abans de la cirurgia i 24 hores abans de l'alta, i es va concloure que la intervenció 

psicològica combinada amb el suport familiar i una atenció d'infermeria adequada 

en el període preoperatori en pacients grans amb càncer de pròstata és més 

propici per augmentar la confiança dels pacients en la superació de la malaltia. 

Tant el suport familiar com l'atenció per part del personal d'infermeria poden 

aportar més suport psicològic als pacients grans, cosa que facilita que els 

pacients acceptin les seves condicions i millorin la seva qualitat de vida, 

especialment en el procés de recuperació després de la cirurgia. 

 

Per la seva part, Sun Y et al. (22) proposa analitzar la influència de la infermeria 

psicològica i l'educació sanitària en la depressió, l'ansietat i la qualitat de vida 

dels pacients grans amb càncer de pulmó, en un estudi observacional on van 

participar 84 pacients i es van dividir en grup control i grup d’observació. Es 

compara l'efecte de millora de l'ansietat i la depressió abans i després d'intervenir 

els dos grups mitjançant la intervenció d’infermeria. Es van utilitzar l'escala de 

depressió de Hamilton (HAMD) i l'escala d'ansietat de Hamilton (HAMA). Els 

resultats van demostrar que l'ansietat i la depressió dels pacients va millorar 

significativament mitjançant la intervenció d'infermeria psicològica combinada 

amb l'educació sanitària en el grup d'observació. Es van millorar les seves 

funcions pulmonars, es va promoure el compliment del diagnòstic i el tractament 

i finalment es va millorar significativament la qualitat de vida dels pacients. 
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5. DISCUSIÓ  
 

Aquesta revisió ha permès trobar diversos estudis i revisions sistemàtiques que 

tenen l’objectiu de millorar la simptomatologia de pacients amb càncer i explorar 

les diferents intervencions d’infermeria que s’utilitzen. La majoria d’aquests 

estudis van ser duts a terme a Brazil (14,16,19), 2 més a Dinamarca (15,17), dos 

a Xina (20,22), un a Estats Units (18) i un altre a Finlàndia (21). D’altra banda, 

cal destacar que no s’ha trobat cap estudi realitzat a Espanya. Tot i que la 

necessitat d’abordar aspectes psicològics en pacients amb càncer per part 

d’infermeria és extrapolable a nivell mundial, el fet que no es disposi 

d’intervencions realitzades aquí resulta difícil saber si els resultats obtinguts es 

podrien adaptar en el nostre país, donat que els sistemes sanitaris són diferents. 

 

Pel que fa al tipus d’estudi, s’han trobat 4 assaigs clínics, 3 revisions 

sistemàtiques, 1 estudi quasi-experimental i 1 estudi observacional. A nivell de 

la mida de la població veiem que és variable; des de 50 participants de Mertz BG 

et al. (15) fins a 133 participants de Wagner EH et al. (18). La tipologia d’unitats 

on s’ha intervingut també és diversa, encara que majoritàriament els estudis 

s’han fet amb pacients no hospitalitzats que acudeixen a l’hospital de dia de 

manera ambulatòria per administració de quimioteràpia i pacients hospitalitzats 

diagnosticats de càncer. 

 

Per poder respondre els objectius plantejats, la majoria d’estudis coincideixen en 

diferents símptomes emocionals més habituals en pacients oncològics. La fatiga, 

l’insomni, la pèrdua de gana, el dolor, l’ansietat, l’angoixa, els símptomes 

depressius (14,15,17,18,20,21,22), l’estrès (16) i el patiment (19), són els més 

esmentats.  

 

En relació a les intervencions i teràpies més comuns que utilitza infermeria, 

Salvetti et al. (14) i Stolt M et al. (21), utilitzen la intervenció psicoeducativa que 

incloïa estratègies educatives sobre la malaltia i tècniques de relaxació per 

millorar la gestió dels símptomes i la qualitat de vida dels pacients amb càncer. 

Els resultats que van obtenir van indicar que la intervenció havia millorat amb la 

pèrdua de gana, el dolor i la fatiga, l’angoixa, la incertesa i la depressió. 
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En la revisió realitzada per Peixoto et al. (16), la teràpia cognitivo-conductual fou 

la intervenció més freqüentment utilitzada per les infermeres per fomentar 

l'adaptació psicològica al càncer, seguida de la teràpia educativa i 

l'assessorament. Els resultats d'un dels estudis de la revisió (23) que va avaluar 

l'eficàcia d'una intervenció de teràpia cognitivo-conductual (TCC) autoguiada van 

mostrar efectes principals significatius per a l'angoixa relacionada amb el càncer, 

la qualitat de vida global, la funció de rol i la funció social, la preocupació ansiosa 

i l’afrontament adaptatiu. Altres investigadors (24) van descobrir que la TCC tenia 

un impacte positiu als resultats psicològics, especialment a l'ansietat, la 

depressió i els trastorns de l'estat d'ànim. 

 

Mertz BG et al. (15) en el seu estudi va utilitzar la intervenció individual 

d’infermera com a navegador del pacient per alleujar l’angoixa, l’ansietat i la 

depressió. Cada sessió incloïa: escolta i diàleg empàtics, avaluació de les 

necessitats a partir de mesures de resultats informades pel pacient i diàleg amb 

el pacient, psicoeducació, establiment d'objectius, acords i pla d'intervenció i 

informació. Les dones del grup d'intervenció van informar de nivells 

significativament més baixos d'angoixa, ansietat i depressió després de 12 

mesos que el grup control. La reducció de l'angoixa fins i tot després del final de 

la intervenció podria suggerir que la infermera navegant va ajudar els pacients a 

desenvolupar habilitats per gestionar activament els seus símptomes i facilitar la 

transició a la fase de supervivència. Aquesta troballa està en línia amb Wagner 

et al. (18) que va trobar que la navegació reduïa la prevalença de problemes en 

l'atenció i preparava els pacients per a futurs reptes. 

 

D’altra banda, es parla de la millora de la qualitat de vida però no hi va haver 

diferències estadísticament significatives en l'evolució de la qualitat de vida o les 

puntuacions de funcionalitat entre el grup de tractament i el grup control (10). 

Mertz BG et al (15) afirma que estudis anteriors amb navegació de pacients no 

van trobar cap efecte significatiu en la qualitat de vida o en el malestar psicològic, 

potser perquè els pacients es van incloure independentment dels seus 

símptomes inicials i, per tant, alguns dels pacients poden no haver tingut 

símptomes per millorar.  Prip A et al. (17) també va trobar que la intervenció de 

infermeria navegador no va afectar la qualitat de vida ni els retards en la recepció 
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de l'atenció.  Stolt M et al. (21) va assenyalar que la qualitat de vida podria no 

ser la millor mesura de l'efectivitat de la infermeria, ja que es pot veure afectada 

pel tipus i l'estadi del càncer, així com pel tipus de tractament. Per tant, l'efecte 

de les intervencions dirigides per infermeres pot tenir un impacte menor en la 

qualitat de vida entre els pacients amb càncer. Com a excepció, trobem a Peixoto 

et al. (16) que en la revisió sistemàtica, apareixen dos estudis on al 2013, es va 

demostrar que el grup d'intervenció sotmès a un programa multimodal 

d'estratègies d'afrontament integral va mostrar millores significatives a la qualitat 

de vida general davant del grup de control i va evidenciar el potencial d'un pla 

d'autogestió per a les supervivents de càncer de mama (25). Per a Sun Y et al. 

(22) en el seu estudi observacional, també va mostrar que la puntuació de la 

qualitat de vida del grup d'observació va ser significativament més alta que la del 

grup de control, i la diferència entre els dos grups va ser estadísticament 

significativa. 

 

Dins de la literatura revisada apareix la necessitat de la comunicació entre 

infermera i pacient com a eina essencial per als pacients durant la quimioteràpia. 

Segons la revisió de Prip A et al. (17) va confirmar la importància que infermeria 

tingui competència en habilitats interpersonals i de comunicació. En general, el 

tractament del càncer requereix una gran quantitat d'informació sobre el 

tractament i els efectes adversos, i tal com s'ha identificat en aquesta revisió, 

alguns pacients van experimentar necessitats d'informació no satisfetes. 

McIlfatrick et al. (26) va indicar que el suport psicosocial eficaç podria millorar els 

resultats dels pacients en relació, per exemple, amb el dolor, l'ansietat i la 

depressió durant la quimioteràpia en una clínica ambulatòria. I les intervencions 

d'infermeria que inclouen orientació, educació i suport van millorar 

significativament la gestió dels símptomes en el grup d'intervenció en 15 dels 16 

símptomes, per exemple, ansietat, dolor i sexualitat. Per a Sa E. et al. (19) els 

resultats de la revisió de la literatura van assenyalar la importància de l'atenció 

centrada en la persona i la defensa de la individualitat de la persona malalta per 

part de les infermeres. 
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Sun Y et al. (22) en el seu estudi es va aconseguir millorar l’ansietat i la depressió 

de pacients amb càncer de pulmó mitjançant una intervenció d’infermeria 

psicològica combinada amb educació sanitària, ja que l’anàlisi de les causes 

mostra que la cognició correcta dels pacients sobre malalties relacionades i 

mètodes de tractament es millora comprenent la seva condició i necessitats 

d'infermeria, elaborant un pla d'implementació d’educació sanitària, emetent 

manuals de salut, i realitzant activitats de comunicació de salut entre pacients, 

en la implementació d’intervencions d’infermeria per a pacients grans amb 

càncer de pulmó. En canvi, Zhang J et al. (20) va avaluar l’atenció psicològica 

combinada amb el suport familiar i una atenció d’infermeria adequada en el 

període preoperatori en pacients amb càncer de pròstata i es va concloure que 

tant el suport familiar com l'atenció per part del personal d'infermeria poden 

aportar més suport psicològic als pacients grans, cosa que facilita que els 

pacients acceptin les seves condicions i millorin la seva qualitat de vida, 

especialment en el procés de recuperació després de la cirurgia. 

Finalment, per tal de comparar l’evidència trobada i comprovar el que es fa en el 

nostre entorn, es va contactar les infermeres de l’hospital de dia onco-

hematològic de l’HUAV per saber els recursos que utilitzen quan els pacients van 

a administrar-se la quimioteràpia. Van assenyalar que hi ha una manca de 

comunicació terapèutica entre professionals i pacients, ja que, fa falta més 

formació per saber abordar aspectes més psicològics i/o socials, i el factor temps 

i rati de pacients per infermera també influeix alhora de  poder establir un clima 

de confiança amb els pacients. A més a més, van comentar que seria interessant 

que hi hagués una consulta de psicologia al mateix espai o amb més facilitat 

d’accés per poder derivar al pacient quan es detecten necessitats d’aquest tipus. 

Pel que fa a les teràpies o intervencions, no s’ha fet cap estudi en aquest hospital 

i les derivacions a altres professionals són escasses, com afirmen a l’AECC de 

Lleida, ja que es troben a molts pacients que descobreixen l’associació més tard 

per altres usuaris o que no han sigut informats de les opcions que ofereixen, com 

ara: assessorament i suport per fer front al malestar emocional causat per la 

malaltia i els tractaments, informació i orientació sobre prestacions i recursos 

socials i pautes d'infermeria per abordar els efectes secundaris dels tractaments 

i millorar l'estat de salut, entre d’altres.  
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6. LIMITACIONS DE L’ESTUDI 

Durant la realització de l’estudi s’han trobat una sèrie de limitacions. En primer 

lloc, la mida de les mostres de població era relativament petita en molts dels 

estudis i la cerca s’ha limitat en estudis d’accés gratuït amb castellà i anglès, i 

molts d’ells eren de pagament i en altres idiomes que no han estat identificats. 

Una altra limitació ha estat que, segons el mètode de Arksey i O’Malley (12), 

haurien de ser dos els investigadors que duguin a terme una revisió́ 

sistematitzada i, en aquest cas ha estat realitzada per una única persona.  

Una altra limitació important, com a estat exposat anteriorment, no s’han trobat 

estudis realitzats a Espanya. Així doncs, tenint en compte que les intervencions, 

teràpies i aspectes de la comunicació terapèutica que s’han obtingut dels estudis 

i associat a que els sistemes sanitaris podrien diferir entre països, seria 

interessant reproduir els estudis al nostre entorn hospitalari.  

Per finalitzar, una altra de les limitacions es que al principi de l’estudi s’esperava 

trobar una millora de la qualitat de vida dels pacients amb càncer i com a resultat 

final només en dos excepcions s’ha trobat aquesta millora en 2 dels 9 articles. 
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7. CONCLUSIONS 

La necessitat de comunicació radica, en què els pacients oncològics, en fases 

de diagnòstic i tractament, tenen necessitats d'informació, com ara el 

coneixement d'aquesta nova malaltia, els efectes del tractament i resoldre els 

dubtes i les pors al respecte. Cal tenir en compte, que una comunicació 

adequada als pacients millora els resultats psicosocials disminuint símptomes 

d'ansietat, estrès, depressió, entre d’altres, en canvi, no millora la qualitat de vida 

en general.  

Com s’ha descrit en la literatura revisada, les intervencions que ajuden a aquesta 

comunicació per alleujar símptomes psicològics són: la teràpia cognitivo-

conductual, intervencions psicoeducatives, la infermeria com un navegador o 

gestor del pacient i la combinació de teràpies amb educació sanitària i el suport 

familiar. Per tant, podem considerar que el personal d'infermeria té un paper 

essencial, ja que és la persona que està durant tot el procés de la malaltia i ha 

de poder establir una bona relació de comunicació i escolta activa, per així 

alleujar els símptomes psicològics dels pacients oncològics. 

D’altra banda, donada la falta d’estudis realitzats en el nostre entorn hospitalari, 

en futures investigacions es podrien dur a terme o provar les intervencions 

exposades en aquesta revisió. A més, atès que diversos estudis han conclòs que 

l’efectivitat de la comunicació terapèutica amb les intervencions d’infermeria 

disminueix i millora la simptomatologia psicosocial associada al càncer, seria 

convenient analitzar els efectes en els nostres pacients. 
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