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RESUMO 

A incidência mundial do câncer cresce visivelmente. No que diz respeito ao câncer de mama, no Brasil, as perspectivas 

são de 57 casos a cada 100 mil mulheres. A Região Sul é a terceira região com maior taxa de câncer de mama. Mesmo 

com os avanços da medicina, o câncer muitas vezes está associado à angústia e sofrimento. Método: Tratou-se de uma 

pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva orientada pela abordagem fenomenológica, aprovada em comitê de ética 

em pesquisa com seres humanos. Realizou-se entrevista semiestruturada com mulheres em idade entre 40 a 65 anos, em 

um hospital público do sul do Brasil. O objetivo geral da pesquisa foi analisar como as mulheres com diagnóstico de 

câncer de mama vivenciam o tratamento radioterápico e o entendimento da proteção radiológica. Resultados: É fato 

notório que as pacientes buscam subsídios, além do tratamento médico, para enfrentar o período de tratamento da neo-

plasia mamária e o entendimento da proteção radiológica nesse tratamento. Os relatos evidenciam a força da fé, apoio 

familiar, segurança no tratamento e proteção radiológica de áreas adjacentes para superar o problema. Conclusão: Tan-

to a doença, como a realização do tratamento radioterápico provocaram intensa turbulência na vida das participantes, 

gerando mudanças significativas, como difícil adaptação psicológica e social. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A incidência mundial do câncer cresceu 20% na última década, transformando-se em um problema 

de saúde mundial. No que diz respeito ao câncer de mama, no Brasil, as perspectivas são de 57 

casos a cada 100 mil mulheres. A Região Sul é a terceira região com maior taxa de câncer de mama. 

O tratamento radioterápico utiliza feixe de radiações ionizantes em células doentes, danificando a 

estrutura do DNA celular e diminuindo o crescimento tumoral e as metástases. Dependendo do 

quadro específico e do tipo de tumor de cada paciente, a radioterapia pode ser radical/curativa, 

quando utilizada para erradicar um tumor, remissiva quando tem objetivo de redução do tumor e 

paliativa quando busca diminuir dor intensa, sangramentos e desconfortos do paciente [1]. Segundo 

o Instituto Nacional do Câncer, o tratamento radioterápico ocasiona nos pacientes diversos efeitos 

colaterais como lesão de pele, fadiga, falta de apetite, náusea, queda de cabelo, medo e ansiedade. 

Neste sentido, as mulheres submetidas a este tipo tratamento se encontram carentes, fragilizadas 

necessitando de atenção especial [2]. Frente ao panorama descrito, a pesquisa em questão 

desenvolveu-se com o propósito de compreender a diversidade de alterações vividas por mulheres 

em tratamento radioterápico e o fenômeno vivenciado pelas mesmas, permeando o processo de 

enfrentamento do tratamento em uma instituição pública do sul do Brasil. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Tratou-se de pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva orientada por abordagem 

fenomenológica, aprovada em comitê de ética em pesquisa com seres humanos. Realizou-se 

entrevista semiestruturada com mulheres em idade entre 40 a 65 anos, em um hospital público do 

sul do Brasil. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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O estudo mostrou que durante o tratamento radioterápico as mulheres ficam por tempo considerá-

vel, em função do tratamento, sendo que muitas deslocam-se de outros municípios diariamente ex-

pressando cansaço, desgaste físico e emocional.  

Em face ao exposto seria aprazível a realização de uma triagem nas pacientes pela assistência social 

dos municípios, que cedem transportes gratuito, de forma à alocar horários favoráveis ao grupo, 

como organizar transportes com idas no início da manhã e retorno no final da mesma, para pacien-

tes que serão atendidas no horário matutino e da mesma forma para pacientes que têm seus trata-

mentos no horário vespertino. Assim, poderiam ser minimizados os impactos do tratamento radiote-

rápico na rotina das pacientes. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Tanto a doença, como a realização do tratamento radioterápico provocaram intensa turbulência na 

vida das participantes, gerando mudanças significativas, como difícil adaptação psicológica e social.  

Almeja-se que esta pesquisa amplie o conhecimento dos profissionais da saúde com as experiências 

vividas pelas entrevistadas com câncer de mama, submetidas ao tratamento radioterápico, com pro-

posito de aprimorar a metodologia de trabalho, priorizando as pacientes e humanizando o tratamen-

to com intuito de proporcionar o bem estar físico e psíquico de todos envolvidos no processo. 
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