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RESUMO 
 
Objetivos: Conhecer estratégias de enfrentamento utilizadas por pacientes durante o          
tratamento oncológico, assim como, as percepções dos cuidados de enfermagem e principais            
reações adversas da quimioterapia adjuvante. Metodologia: Estudo descritivo exploratório,         
qualitativo, realizado com doze mulheres em um hospital do Rio Grande do Sul (RS). A coleta                
transcorreu através de entrevista semiestruturada, audiogravada para posterior análise. O          
tratamento dos dados transcorreu através da Análise de Conteúdo de Bardin, originando            
quatro categorias temáticas. Resultados: Apoio familiar, religiosidade, espiritualidade,        
positividade e otimismo foram as estratégias mais utilizadas. As reações adversas diante do             
tratamento foram leves e grave. Todas as pacientes afirmaram ter sido acolhidas pela             
enfermagem de forma humanizada, gerando satisfação no atendimento. Conclusões: As          
estratégias de enfrentamento, as reações adversas e as percepções das pacientes são            
peculiares, exigindo do profissional da saúde manejos, compreensão e apoio específico ao            
paciente.  
Descritores: Neoplasias da Mama, Quimioterapia, Cuidados de Enfermagem. 
 
 
RESUME 
 
Objectives: To know coping strategies used by patients during cancer treatment, as well as              
the perceptions of nursing care and main adverse reactions of adjuvant chemotherapy.            
Methodology: This is a descriptive exploratory qualitative study conducted with twelve           
women in a hospital in Rio Grande do Sul (RS). The collection took place through               
semi-structured interviews, audio recorded for later analysis. Data treatment was performed           
through Bardin's Content Analysis, resulting in four thematic categories. Results: Family           
support, religiosity, spirituality, positivity and optimism were the most used strategies.           
Adverse reactions to treatment were mild and severe. All patients stated that they had been               
welcomed by nursing in a humanized manner, generating satisfaction in care. Conclusions:            
The coping strategies, adverse reactions and perceptions of patients are peculiar, requiring            
health care professionals to handle, understand and specifically support the patient.  
Descriptors: Breast Neoplasms, Chemotherapy, Nursing Care. 
 
RESUMEN 
 
Objetivos: Conocer las estrategias de afrontamiento utilizadas por pacientes durante el           
tratamiento oncológico, así como las percepciones de cuidados de enfermería y las principales             
reacciones adversas de la quimioterapia adyuvante. Metodología: Este es un estudio           
descriptivo exploratorio, cualitativo, realizado con doce mujeres en un hospital del Rio            
Grande do Sul (RS), en Brasil. La recolección de datos se transcurrió a través de entrevistas                
semiestructuradas, grabadas en audio, para su posterior análisis. El tratamiento de los datos se              
realizó por medio del Análisis de Contenido de Bardin, lo que se resultó en cuatro categorías                
temáticas. Resultados: El apoyo familiar, la religiosidad, la espiritualidad, la positividad y el             
optimismo fueron las estrategias de afrontamiento más utilizadas. Las reacciones adversas           
frente al tratamiento fueron leves y graves. Todas las pacientes declararon que fueron bien              
recibidas por la enfermería, de una manera humanizada, generando satisfacción en el            
atendimiento. Conclusiones: Las estrategias de afrontamiento, las reacciones adversas y las           
percepciones de los pacientes son peculiares, requieren que los profesionales de la salud             
manejen, comprendan y apoyen específicamente al paciente. 
Descriptores: Neoplasias mamarias, Quimioterapia, Cuidados de Enfermería. 



1 INTRODUÇÃO 
 
 

O câncer é considerado um problema de saúde pública, apesar dos avanços em estudos              

e o maior conhecimento sobre a doença, as taxas de incidência e mortalidade crescem              

mundialmente. De acordo com as estatísticas, no Brasil foram registrados em 2016, 16.069             

óbitos por câncer de mama em mulheres, sendo a estimativa para o ano de 2019 de 59.700                 

novos casos, representando 29,5% dos cânceres na população feminina. A Região Sul            

apresenta a terceira maior taxa bruta de incidência estimada para 2019(1,2). 

 
Quanto ao perfil das mulheres acometidas, vem sendo comum o aparecimento da            

doença em mulheres acima dos 50 anos, embora há aumento da incidência de casos em               

mulheres jovens(2-4). 

 
O número expressivo de pessoas com diagnóstico de câncer exige dos profissionais de             

saúde identificar o perfil das pacientes e as diferentes formas de enfrentamento da doença.              

Desenvolver ações de assistência à saúde priorizando a qualidade e a integralidade do             

cuidado, respeitando as individualidades através de práticas humanizadas(5-7).  

 

O objetivo do tratamento realizado com moderna tecnologias, novos medicamentos          

antineoplásicos e a assistência individualizada e humanizada é alcançar a cura, a sobrevida             

e/ou proporcionar uma melhor qualidade de vida com a menor interferência possível no             

cotidiano daquele que passa pelo tratamento(8-9-10). 

 
A participação e o apoio emocional da família durante o tratamento é importante,             

pois permite a mulher manter certa estabilidade para lutar contra a doença contribuindo para              

uma melhor aceitação(5,7). O compartilhamento dos problemas enfrentados diante do câncer           

com familiares, amigos e até mesmo com os profissionais da saúde podem ser fonte de alívio,                

propiciando o enfrentamento e a superação das dificuldades(11). 

 
O presente estudo teve como objetivo identificar as estratégias de enfrentamento           

utilizadas pelas pacientes durante o tratamento oncológico, as percepções em relação aos            

cuidados de enfermagem e as principais reações adversas apresentadas. 

 
 
 
 
 



2 METODOLOGIA 
 
 

Trata-se de um estudo descritivo exploratório, com abordagem qualitativa. A pesquisa           

foi realizada no mês de maio de 2019 em um hospital do interior do Rio Grande do Sul (RS),                   

referência na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. A amostra de participantes foi             

composta por doze mulheres que estavam em tratamento quimioterápico adjuvante para o            

câncer de mama na instituição, e que aceitaram previamente participar do estudo. As mesmas              

foram informadas sobre os objetivos e a importância de participar da pesquisa. 

 
A pesquisa foi iniciada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres              

Humanos da Universidade do Vale do Taquari (CEP/UNIVATES), sob parecer de nº            

3.152.901. A autorização de participação dos indivíduos ocorreu por meio do Termo de             

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) elaborado pela pesquisadora, impresso em duas           

vias, uma sob respaldo do entrevistado e outra do entrevistador, conforme resolução 466/12             

do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O sigilo e preservação da identidade das participantes              

foram garantidos com a utilização de codinomes (letras do alfabeto). 

 
A coleta de dados transcorreu através de questionário semiestruturado e entrevistas           

audiogravadas. O instrumento elaborado foi dividido em duas partes: a primeira com dados de              

identificação das participantes (nome, idade, estado civil, escolaridade, profissão e religião),           

tipo de cirurgia, quimioterapia prescrita e ciclo da quimioterapia; a segunda parte com             

questões norteadoras: Quais foram as estratégias que você utilizou para o enfrentamento da             

doença? Quais foram as reações adversas do tratamento de quimioterapia adjuvante? Como            

você percebe os cuidados da equipe de enfermagem do setor de quimioterapia durante o              

tratamento? Você teria alguma sugestão para melhoria do atendimento de enfermagem? 

 

A análise dos dados transcorreu através da Análise de Conteúdo de Bardin, onde             

emergiram quatro categorias temáticas: a) Estratégias de enfrentamento utilizadas por          

pacientes com câncer de mama; b) Reações adversas do tratamento de quimioterapia            

adjuvante; c) A importância dos cuidados da equipe de enfermagem do setor de quimioterapia              

durante o tratamento; d) Sugestões para melhoria do atendimento de enfermagem. Dentro das             

categorias surgiram sub categorias de estratégias de enfrentamento, como o apoio familiar, a             

religiosidade, espiritualidade, otimismo e positividade. 

 



3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para apresentar a análise dos dados deste estudo, inicialmente serão descritas o perfil             

dos pacientes. Participaram do estudo doze mulheres que estavam realizando quimioterapia           

adjuvante. O perfil das pacientes e a idade variou entre trinta a setenta anos, prevaleceu com sete                 

mulheres o estado civil casadas e a religião católica. A escolaridade variou entre três a dezesseis                

anos de estudo, as profissões prevaleceu com três donas de casa. Quanto ao tipo de quimioterapia                

prescrita pelo médico e o ciclo atual de aplicações foram semelhantes. Dentre elas: seis mulheres               

estavam realizando o tratamento com AC+T+H (Doxorrubicina e Ciclofosfamida + Paclitaxel +            

Herceptin), uma estava infundindo o antineoplásico AC, duas o T e três o H; quatro mulheres                

faziam o tratamento com DC+H (Docetaxel + Ciclofosfamida + Herceptin), duas aplicavam o DC              

e duas o H; duas mulheres utilizavam o DC+T+H (Docetaxel + Ciclofosfamida + Paclitaxel +               

Herceptin), uma infundindo DC e outra o H. Do total da amostra nove mulheres foram submetidas                

a mastectomia parcial e três mulheres a mastectomia total. 

 

3.1 Estratégias de enfrentamento utilizadas por pacientes com câncer de mama 
 
 

Nesta seção serão descritos os aspectos relativos às estratégias de enfrentamento da            

doença. Conforme os resultados da pesquisa onze mulheres relatam que suas estratégias para             

enfrentar a doença foi contar com o apoio dos familiares, amigos, vizinhos e colegas de               

trabalho, sendo estes  fatores motivadores para lutar contra câncer. 

 

O paciente com câncer desde o diagnóstico até o final do tratamento necessita de apoio               

e suporte por parte da família, pois o núcleo familiar ampara e o acolhe frente ao sofrimento.                 

Percebe-se na fala a seguir a importância desse apoio:  

 

“[...] e daí eu busquei forças na minha família, no meu filho, marido, colegas de               

trabalho, todos me apoiaram, muitos amigos, vizinhos e conhecidos né [...]” 

 
A família torna-se fonte de apoio ao participar no enfrentamento das dificuldades,            

colaborando para sentimentos de coragem e esperança, sendo que, o apoio emocional dos             

filhos acontece por meio de gestos de aceitação, ajuda, acolhimento e afeto(13). 
 



“[...] a estratégia foi correr para o colo da família, né? Todos os filhos me apoiaram [...] 

Deus, amigos, família, a gente é muito unido, isso foi o que me deu forças para enfrentar a 

doença. [...] a gente tem que viver muito mais para ver os netos crescerem”. (PI) 
 

Outra estratégia de enfrentamento da doença utilizada pelas pacientes é o desejo de             

viver. As entrevistadas enfatizam o desejo de acompanhar e vivenciar o crescimento da             

família, também relatam a vontade de cura-se para cuidar de familiares que necessitam de              

ajuda, devido à idade ou adoecimento, conforme relatados nas falas a seguir: 

 

“[...] além do meu problema tem o problema da mãe, ela também descobriu que tem 

câncer, eu moro com ela [...]” (PG) 

 

“[...]me agarrei ainda mais na nenê quando eu descobri, ela tinha 6 meses. Então eu 

nunca pensei que não ia dar certo. Eu olhava pra ela e a força vinha dali 

[...]”. (PC) 

 
Onze pacientes utilizaram a religião, espiritualidade e a fé em Deus como estratégia               

de enfrentamento. Nas falas abaixo ficou evidente o uso dessas estratégias:  

 
 

“[...] também tive muita fé em Deus, fazendo orações, a família me ligando, e a gente 

sempre está fazendo oração. Deus é a principal força para a gente”. (PH) 
 
 

“[...] tenho muita fé [...]. Através da oração foi uma coisa que me fortaleceu muito [...] 

a gente tem que entender o propósito disso, aí eu digo que o caminho fica mais leve [...]”. 

(PE) 

A espiritualidade, religiosidade e fé renovam as forças dos pacientes durante o            

tratamento, dando-lhes um propósito para viver, auxiliando e contribuindo positivamente para           

o enfrentamento do diagnóstico e tratamento.(14,15). 

 
Diante desse contexto é necessário que os profissionais da área da saúde sejam fontes              

de respeito e apoio à espiritualidade, religiosidade e crenças, visto que, mostram-se como             

mecanismos aos quais as pessoas recorrem diante da rotina de enfrentamento do câncer, e              

meio ao qual depositam esperanças de cura.  



 

Outro fator mencionado por nove mulheres pesquisadas, apontam o otimismo e           

positividade como fator importante para enfrentar a doença. As pessoas otimistas são aquelas             

que acreditam no surgimento de situações favoráveis em um cenário em que existam             

dificuldades(16). As emoções, de alegria tranquilidade e bem estar estão presentes nas falas em              

destaque:  

“Procuro olhar as coisas de um lado positivo, mesmo que é difícil nessas horas, mas 

eu sempre olho algo positivo. [...] não vou me deixar abater com isso, eu tenho muitos 

projetos que quero realizar.” (PE) 

 

“[...] pensamento positivo, [...] botei na minha cabeça que eu ia conseguir, ia dar a 

volta por cima, que eu não ia me deixar deprimir, ia ser forte [...]”. (PB) 
 

Percebe-se que o otimismo reduz as respostas de sofrimento emocional diante do            

diagnóstico e tratamento do câncer, favorece o restabelecimento da saúde, assim como, de             

atitudes perante a vida(16). Conforme presente na próxima fala: 

 
 

 “[…] procuro estar de bom humor, eu já fui uma pessoa que estava sempre de 

mal humor, carrancuda e como agora eu tenho um problema tão sério, eu decidi que 

não ia mais ser assim, ia ser uma pessoa mais otimista, prestativa, […]”. (PF) 

 

Corroborando com a categoria do otimismo, algumas falas se destacam como a de             

bom humor,  caminhada, esforço pessoal,  projetos futuros e busca por qualidade de vida.  

 

3.2 Reações adversas do tratamento de quimioterapia adjuvante 
 

Nesta categoria apresentaremos as principais reações adversas relacionadas com o          

tratamento para combater o câncer. Os medicamentos quimioterápicos causam várias reações           

adversas e sintomas indesejados durante o tratamento, entre eles: náusea, vômito, cansaço            

físico e mental, cianose em extremidades, alteração no paladar, xerostomia, mucosite, perda            

ou aumento de peso, diarreia, sendo estes sintomas também citados pelas entrevistadas neste             

estudo(10, 17, 18,19). 

 



Diante das entrevistas, todas as pacientes apresentaram reações adversas devido à           

quimioterapia, algumas apresentaram reações leves e outras mais graves , as dificuldades            

enfrentadas são relatadas a seguir: 
 

“Muito difícil, meu Deus, ah! [...] tinha vontade de vomitar e fraqueza, uma 

sensação que não tem como explicar, só quem faz quimioterapia para saber como é, te 

detona, o corpo perde toda a força, uma coisa horrível, eu não tenho como explicar, 

[...] tu tem que ser muito forte”. (PB) 
 

Olha, algumas vezes tive enjoo, mas pelo que eu escuto pessoas falando, eu 

acho que tive muito pouco comparando com o que outras pessoas passam [...] tive 

alguns enjoos, mas nada que deixasse fraca ou impossibilitada [...]. (PC) 

 
Conforme os dados coletados foi possível identificar que onze mulheres citaram           

alopecia, oito astenia, os sintomas gastrointestinais mais presentes foram relatados por sete            

pacientes náuseas e êmese  e  por cinco diarréia, seguido de lesões bucais. 

 

“Dois dias depois da quimioterapia eu ganhava enjoo, vomitava, desarranjo, 

tontura, cansaço, perda de cabelo, feridas na língua [...]”. (PA) 

 
 

“me deu afta, diarreia, gosto ruim , aquele gosto de ferro na boca [...] senti fraqueza, 

cansaço[...]”.(PG) 

 

As mudanças corporais e alterações na imagem física podem desencadear sentimentos           

de insegurança e medo. Há uma comparação na imagem corporal de antes, com o agora,               

pelas modificações devido a mastectomia, a queda do cabelo, entre outros. Estas são             

condições que podem levar a sentimento de impotência, fragilidade, desânimo e tristeza(17, 20).             

Como podemos observar na fala a seguir: 

 

“Ah! O cabelo eu perdi na primeira aplicação [...] cortei o cabelo e voltei para o                

serviço, aí fiquei pensando, meu Deus como vou enfrentar os alunos hoje de noite [...]”. (PG) 

 
 



3.3 A importância dos cuidados da equipe de enfermagem do setor de quimioterapia 

durante o tratamento 

 

Esta categoria aborda a importância da assistência de enfermagem, prestada de forma            

integral, individualizada, humanizada e de qualidade. Portanto, ouvir atentamente o paciente,           

dar suporte emocional, esclarecer suas dúvidas, incentivar a prática do autocuidado, auxiliar            

na autoestima, estimular a socialização com práticas em grupo e tratá-los com dignidade e              

respeito são algumas das práticas que deverão ser exercidas (5-7, 18, 20, 22). 

 

O estudo evidenciou que a todas as mulheres sentiam-se acolhidas pela equipe de             

enfermagem durante o tratamento do câncer, tiveram um atendimento humanizado,          

construiram relações de confiança, confirmando achados de outras pesquisas sobre satisfação           

do cuidado(21). De acordo com as fala a seguir: 
 

“Aqui as pessoas são bem legais, bem cuidadosas com nós, somos bem 

tratadas, bem acolhidas, um pouquinho que tu fica aqui tu é bem tratada, isso é uma 

grande ajuda no teu tratamento, uma brincadeira, um sorriso, isso é legal, não tenho 

queixas”. (PL) 

 
“[...] eles são atenciosos, colocam bolsa de água quente para facilitar em achar uma 

veia, estão toda hora acompanhando, oferecem água [...], Eu acho que o atendimento é muito 

bom [...]”.(PF) 
 

A enfermagem estabelece vínculos com os pacientes e familiares, durante o processo            

de cuidar, aspecto esse valorizado na maioria das vezes pelo paciente oncológico. A equipe              

de enfermagem tem preocupação constante com a qualidade das relações que influenciam no             

tratamento e no restabelecimento da saúde dos pacientes(23). Como relatado a seguir: 

 
“[...] como vou dizer, a gente sente que as pessoas são humanas, são 

delicadas. Todo atendimento [...], tudo foi muito bom, aí eu entrei na quimioterapia, 

aí eu me senti como se estivesse no meio de um monte de amigos [...]”. (PI) 
 

“Ótimos, todos maravilhosos, não tenho queixas, nada para falar, todos que 

me atenderam me atenderam muito bem[...]”.(PM) 

 



3.4 Sugestões para melhoria do atendimento de enfermagem 
 
 

Quando questionadas sobre melhorias que poderiam ser implementadas ao         

atendimento da equipe de enfermagem, todas entrevistadas relataram satisfação no cuidado           

prestado. Percebe-se que o trabalho da enfermagem corresponde de forma positiva as            

expectativas das pacientes, com importante grau de satisfação e confiança na assistência de             

enfermagem.  

 

“[...] eu não vejo defeito, sempre fui bem tratada, acho que deve continuar assim, a equipe é 

muito boa, só tenho que elogiar”. (PL) 

 

“ Não vejo nada que não esteja bom [...] Só tenho a parabenizar e agradecer desde o 

início até agora”. (PC) 

 

Porém surgiram sugestões de melhoria na infraestrutura do serviço, essas podem ser            

apresentadas aos gestores para avaliação e direcionamento desta demanda. Conforme          

podemos observar nos relatos abaixo: 

 

“ É só uma sugestão [...] a farmácia poderia atender no horário da aplicação da 

quimioterapia [...] às vezes termina a quimioterapia no horário do meio dia e aí tem que 

esperar o horário da farmácia abrir para pegar o remédio”. (PJ) 

 
 

“[...] a única coisa que eu posso falar é os exames são muito demorados, isso deveria de 

melhorar pra gente. Se o Dr. pede um exame para 5 dias tem que ficar pronto, às vezes leva 

1 mês, isso é muito ruim. Isso teria que ter prioridade”. (PM) 

 

As pacientes entrevistadas referem que encontram algumas dificuldades no processo          

de diagnóstico e tratamento. As principais dificuldades consistem no acesso ao serviços            

especializados, profissionais insuficientes para atender a demanda e agilidade nos exames           

para início e continuidade do tratamento (24,7). 
 
 
 



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O câncer de mama é uma doença cercada de estigma, pois o diagnóstico e o               

tratamento produzem impactos emocionais, físicos sociais e espirituais importantes. Partindo          

desse pressuposto, o presente trabalho procurou conhecer as estratégias de enfrentamento, as            

principais reações  e as percepções dos cuidados de enfermagem.  

 

Foi evidenciado no estudo que o apoio familiar, a religiosidade, a espiritualidade, a             

positividade e o otimismo, fortalecem e potencializam a luta contra a doença tornando o              

restabelecimento da saúde  menos doloroso para as pacientes.  

 

As reações adversas diante do tratamento são inevitáveis, apresentaram-se de forma           

leve à grave, exigindo da enfermagem condutas que propiciem conforto. Em função do             

desconforto ocasionado pelas reações do tratamento, temos o aumento de pesquisas e ações             

direcionadas ao cuidado específico durante o tratamento quimioterápico. Este cuidado é feito            

através do acompanhamento com a equipe multiprofissional, avaliação dos sintomas e           

condutas.  

Nesta pesquisa a equipe de enfermagem está engajada com a assistência            

individualizada e comprometida com suas ações no cuidado integral ao paciente oncológico,            

vindo ao encontro da prática de humanização em saúde. 

 

Em relação às percepções das pacientes torna-se fundamental a equipe receber           

retorno de seu trabalho, fato este que pode gerar motivação e proporcionar fortalecimento nas              

relações de trabalho e cuidado com os pacientes. 

 

Em relação às sugestões de melhoria na infraestrutura do serviço, essas podem ser              

apresentadas aos gestores para avaliação e direcionamento desta demanda. 

 

O tema da pesquisa ainda não foi esgotado, pois esta pesquisa foi realizada com uma               

pequena parcela de pacientes em tratamento quimioterápico. A pesquisadora deixa como           

sugestão a apresentação do trabalho para a equipe do serviço de quimioterapia com o objetivo               

de conhecerem as estratégias de enfrentamento utilizadas pelas pacientes e instrumentalizar os            

profissionais de enfermagem para o atendimento de futuros pacientes.  
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