
 

Multinational Association of Supportive Care in Cancer TM                            © 2004 All Rights Reserved 
 

 

 
Guia rápido para o 

Instrumento 
Antiemético 

MASCC (MAT) 



 
 

1 Multinational Association of Supportive Care in Cancer TM                            © 2004 All Rights Reserved 
 

GUIA RÁPIDO PARA O INSTRUMENTO ANTIEMÉTICO MASCC 
(MAT) 

O que é que pode encontrar no CD intitulado Instrumento Antiemético MASCC 
(MAT)?  Neste CD encontrará: 

O Instrumento Antiemético MASCC (MAT): 

Um formulário fácil de usar para avaliar se o doente que está a fazer quimioterapia 
está a ter náuseas ou vómitos induzidos pela quimioterapia. 

O MAT é apresentado em formato Word e PDF. 

Instruções: 

Como aceder ao formulário e como explicar aos doentes a maneira de o usar 
correctamente. 

Folha de contagem: 

Para o ajudar a seguir os doentes, o seu controlo emético, e as acções a tomar para 
impelir a melhorar os resultados do doente. 

O QUE DEVO FAZER PARA ACEDER AOS FORMULÁRIOS QUE 
ESTÃO NO CD? 

Pode copiar facilmente o ficheiro do instrumento MAT que é apresentado em 
formato Microsoft Word (.doc) do CD para o seu computador. O Microsoft Word 
está incluído no Microsoft Office.  A partir do momento em que gravou o ficheiro 
no seu computador, poderá então personalizá-lo como desejar para os doentes 
individuais e juntar os nomes e números de telefone dos médicos e enfermeiros do 
seu serviço. 
A maioria dos utilizadores (doentes e profissionais de saúde) possuem algum tipo 
de processador Microsoft word  (Word ou Works) a partir do qual podem 
facilmente aceder a este ficheiro.  Os documentos podem também ser impressos 
directamente a partir do ficheiro. 

Também pode copiar os ficheiros PDF (.pdf) do CD para o seu computador. Estes 
ficheiros requerem o programa Adobe (Adobe Reader) para ler e imprimir 
(disponível sem custos em www.adobe.com). Para personalizar e gravar as 
respostas feitas em formato PDF é necessário outro programa Adobe que pode ser 
adquirido se não o possuir. 

Para imprimir, os ficheiros em word ou PDF funcionam muito bem. No entanto, 
muitas pessoas não possuem as versões Adobe completas para personalizar os 
formulários. 
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O QUE DEVO FAZER PARA DISTRIBUIR OU IMPRIMIR OS 
FORMULÁRIOS MAT? 

É melhor gravar primeiro os ficheiros no seu computador (embora os possa 
imprimir directamente do CD). Então, tem várias opções: 

1) Pode imprimir os ficheiros directamente do CD para papel, a partir dos 
programas Microsoft Word ou Adobe. 

2) Pode copiar os ficheiros para uma disquete e entregá-la ao doente para este 
preencher e devolver por e-mail ou impressos em papel. 

3) Pode enviar uma cópia por e-mail para os doentes e recebê-la de novo por e-
mail ou impressa. Lembre-se que muitas pessoas embora possuam o Microsoft 
Word (para ficheiro .doc) não possuem a versão completa do programa Adobe 
de modo a poderem gravar as respostas (em .pdf). 

Talvez seja uma boa ideia copiar estes formulários para o seu disco duro para 
acesso e utilização mais fáceis. 

Tudo o que está neste CD, o MAT e os restantes ficheiros, podem ser encontrados 
também no sítio da MASCC, www.mascc.org. Adicionalmente, outros materiais 
educacionais, lições e programas acerca da náusea e vómito e outras acções de 
apoio aos cuidados podem ser encontradas nos centros educacionais e de recursos 
do mesmo sítio. 

COMO DEVO USAR ESTES FORMULÁRIOS? 

Por favor reveja primeiro os formulários para se familiarizar com as questões e o 
formato. 

MAT, pag.1: 

Folha de instruções para o doente: sugerimos que gaste 1 ou 2 minutos revendo as 
instruções com os doentes de modo a garantir que eles compreendem os objectivos 
e a maneira de preencher o formulário.   

Também será útil dizer aos doentes que o preenchimento do formulário levará 
apenas alguns minutos. 

Encontrará um espaço e uma área conveniente para escrever orientações gerais 
para os doentes se eles necessitarem de nomes para contactar e números. 
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Assegure-se que o doente compreende a definição de náusea e vómito tal como é 
explicado na folha de instruções. Metade das perguntas são do tipo sim/não. 
Recomendamos a revisão das perguntas de intensidade - certifique-se que os 
doentes compreendem que não há respostas certas ou erradas, somente respostas 
que exprimam o que sentem. 

Recomendamos a revisão das escalas de intensidade (veja o exemplo da "questão 
de estacionamento") com os doentes, assegurando-se que eles compreendem o 
modo de utilizar as escalas e o que é necessário para assinalar um número entre 0 e 
10. Estas escalas são como as escalas de dor de 0-a 10. A "questão de 
estacionamento" é utilizada somente como exemplo.  Usualmente é melhor não 
começar até estar certo que o doente compreende como preencher e responder às 
questões. 

Também poderá ser uma boa oportunidade para discutir como e quando as páginas 
devem ser preenchidas e devolvidas a si. 

Lembre-se que os doentes podem ter controlo completo, e neste caso, terão menos 
para preencher. 

MAT, pag.3: 

A página de emese aguda: É importante que escreva o dia, data, e hora em que esta 
página deve ser preenchida pelo doente (24 horas depois de a quimioterapia 
começar).   

Saliente ao doente que ele/a deverá fazer isso naquele momento e não mais cedo 
ou mais tarde. 

MAT, pag.4:   

Página de emese tardia: Como pode ver, ela é semelhante à página de emese 
aguda. De novo, é importante escrever no dia e data (4 dias depois da 
quimioterapia começar) quando é que o doente deverá preencher esta página. A 
hora deverá ser salientada. 

Salientamos novamente a importância de gastar alguns minutos a ensinar os 
doentes sobre o modo de preencher e devolver o MAT. 

Incidentalmente, embora estes materiais tenham direitos de autor, você é livre de 
os partilhar com outros profissionais de saúde e doentes conforme os seus 
critérios. 
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USAR A FOLHA DE CONTAGEM 

Embora opcional, a folha de contagem pode ser uma das partes mais úteis de todo 
este processo. Há alguns usos básicos: 

- Monitorizar o resultado de um doente individual enquanto o tempo vai 
passando. 

- Assegurar que as acções apropriadas são implementadas se o doente não está a 
passar bem. 

- Ver se você está a fazer bem em geral quando avalia muitos doentes. A folha 
de contagem pode ser mantida para uma lista de doentes consecutivos ou você 
pode manter uma folha separada para vários grupos de tratamento (p.ex. 
quimioterapia, para aqueles que estão a fazer cisplatin, um tratamento de 
combinação AC, ou carbo; por idade, por género; etc.). 

- Utilizar para melhoria continua de programas. 

Como completar a folha de contagem: 

As colunas por baixo de "vómito agudo"," náusea aguda", "vómito tardio", e 
"náusea tardia" correspondem às respostas que os doentes deram nos formulários 
individuais da MAT. Assim, por baixo de "vómito agudo" a primeira coluna 
corresponde à questão # 1 com o valor "1" assinalado para "sim", ou "2" para 
"não". Na coluna seguinte para frequência assinalará a resposta à questão #2, o 
número de vezes que o doente vomitou. É a mesma coisa para preencher as duas 
colunas "náusea aguda" com a resposta sim/não, à questão #3, e a nota de 
intensidade da questão #4 na quarta coluna. As questões sobre emese tardia têm 
colunas idênticas. 

A coluna final "Acções desenvolvidas" pode ser muito útil para avaliarmos o que 
fazemos na nossa prática. Pode ser interessante para todos, e é especialmente 
importante num projecto de melhoria continua. 

A folha de contagem está disponível em Microsoft Word ou em Microsoft Excel 
(que também se inclui no Microsoft Office). O Excel é fácil de guardar e é útil 
quando se analisam os dados. Embora a folha de contagem em Word seja fácil de 
utilizar depois de impresso, não pode fazer cálculos nas colunas como faz o Excel. 


