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RESUMO 

 

A qualidade de vida é um importante e intrigante parâmetro utilizado no tratamento oncológico, 

sendo predominante a sua abordagem quantitativa. O estudo aborda qualitativamente o tema no 

contexto da vivência de mulheres com câncer de mama em quimioterapia, a partir de uma 

abordagem fenomenológica, com base no pensamento de Merleau-Ponty e sua obra 

Fenomenologia da percepção. O estudo tem como objeto a percepção da mulher com câncer de 

mama sobre vida de qualidade diante do tratamento quimioterápico.  Os objetivos são: 

compreender a percepção da mulher com câncer de mama sobre sua vida durante o tratamento 

quimioterápico; descrever a vivência da quimioterapia; elucidar o significado de vida de 

qualidade a partir da narrativa da mulher. Trata-se de um estudo qualitativo com abordagem 

fenomenológica, realizado em um ambulatório de quimioterapia privado localizado no 

município do Rio de Janeiro. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de ética em 

pesquisa da Universidade Federal Fluminense (CAAE 57820116.8.0000.5243, n. 1.826.047). 

Os aspectos Éticos e Legais da pesquisa foram respeitados e as participantes assinaram o Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido. Participaram do estudo 20 mulheres, abordadas por 

entrevista fenomenológica que utilizou como instrumento um roteiro com as seguintes 

questões: Como você percebe a sua vida durante o tratamento quimioterápico? O que seria uma 

vida de qualidade para você? As entrevistas foram gravadas e os dados coletados transcritos e 

analisados fenomenologicamente. A partir da análise das narrativas emergiram quatro 

categorias: A percepção do corpo; A percepção do mundo; A saúde para uma vida de qualidade; 

e A rede de apoio para uma vida de qualidade. As unidades de significado foram analisadas a 

partir do referencial teórico de Maurice Merleau-Ponty por meio de sua obra Fenomenologia 

da Percepção. A percepção do corpo é alterada principalmente pela alopecia e pela fadiga, que 

impactam desde o aspecto estético até os aspectos ontológicos, uma vez que se relacionam com 

identidade e existência. Desvelou-se a ambiguidade na percepção do corpo na relação de 

imanência e transcendência. A percepção de mundo desvelou processo de ressignificação e 

busca de sentido a partir das experiências de limitação e superação. A vida de qualidade surgiu 

no idealismo da saúde, pois emergiu da vivência de uma situação de limitações. Identificou-se 

estratégias que colaboram para o viver a vida de qualidade, sendo destacado rede de apoio 

constituída pela a família, os amigos, profissionais da saúde, religião e espiritualidade. Conclui-

se que a experiência da quimioterapia é complexa, mas possibilita um momento de 

ressignificação e busca de sentido da vida que norteia uma decisão por um novo viver. A 

compreensão do outro nesta perspectiva fornece base para o cuidado humano e singular que 

colaboram no alcance da vida de qualidade. O enfermeiro desempenha um importante papel na 

articulação de conhecimentos e práticas pautadas na transdisciplinaridade em razão da 

complexidade que o ser humano expressa neste contexto. 

 

Palavras-chave: Neoplasias da mama. Tratamento farmacológico. Enfermagem Oncológica. 

Filosofia em Enfermagem. 

  



 

ABSTRACT 

 

The quality of life is an important and intriguing parameter used in oncological treatment, 

predominant its quantitative approach. The study qualitatively approaches the theme in the 

context of breast cancer and chemotherapy, from a phenomenological approach, based on the 

thought of Merleau-Ponty and his work Phenomenology of perception. The objective of the 

study is the perception of the woman with breast cancer on her life in front of the chemotherapy 

treatment. The objectives are: to understand the perception of the woman with breast cancer on 

her life during the chemotherapy treatment from the theoretical reference of Maurice Merleau-

Ponty; to describe the perception of the woman with breast cancer about her life; to elucidate 

the meaning of quality life from the woman's perception. This is a qualitative study with a 

phenomenological approach, carried out in a private chemotherapy outpatient clinic located in 

the city of Rio de Janeiro. The study was submitted and approved by the Research Ethics 

Committee of the Federal Fluminense University (CAAE 57820116.8.0000.5243, n. 

1.826.047). The ethical and legal aspects of the research were respected. Participants signed the 

Informed Consent Term. Twenty women participated in the study, approached by a 

phenomenological interview that used a script as an instrument with the following questions: 

How do you perceive your life during chemotherapy? What would a quality life be for you? 

The interviews were recorded, and the data collected were transcribed and analyzed 

phenomenologically. From the analysis of the narratives, four categories emerged: the 

perception of the body, the perception of the world, health for a quality life and the support 

network for a quality life. The units of meaning were analyzed from the theoretical reference 

of Maurice Merleau-Ponty from his work Phenomenology of Perception. The perception of the 

body is altered mainly by alopecia and fatigue, impacting from the esthetic aspect to the 

ontological aspects since they relate to identity and existence. Ambiguity was revealed in the 

perception of the body in the relationship of immanence and transcendence. The perception of 

the world revealed a process of re-signification and searched for meaning from the experiences 

of limitation and overcoming. Life of quality arose in the idealism of health because it emerged 

from the experience of a situation of limitations. Strategies were identified that collaborate to 

live the life of quality, being highlighted the support network constituted by the family, friends, 

health professionals, religion, and spirituality. It is concluded that the experience of 

chemotherapy is complex, but it allows a moment of resignification and searches for the 

meaning of life that guides a decision for a new life. In this perspective, understanding the other 

provides a basis for the human and singular care that helps in achieving quality living. The 

nurse plays an important role in the articulation of knowledge and practices based on 

transdisciplinarity, given the complexity that the human being expresses in this context. 

 

Keywords: Breast neoplasms. Drug therapy. Oncological Nursing. Nursing philosophy. 

  



 

RESUMEN 

 

La calidad de vida es un parámetro importante y fascinante utilizado en el tratamiento del 

cáncer, y predomina su enfoque cuantitativo. El estudio aborda la cuestión cualitativa en el 

contexto del cáncer de mama y la quimioterapia, desde un enfoque fenomenológico, basado en 

Merleau-Ponty y su Fenomenología de la percepción trabajo. El trabajo investigó la percepción 

de las mujeres con cáncer de mama sobre su vida fuera de la quimioterapia. Los objetivos son: 

entender la percepción de las mujeres con cáncer de mama sobre su vida durante la 

quimioterapia del marco teórico de Maurice Merleau-Ponty; describir la percepción de las 

mujeres con cáncer de mama en su vida; aclarar el significado de la calidad de vida de la 

percepción de las mujeres. Se trata de un estudio cualitativo con un enfoque fenomenológico, 

que tuvo lugar en una quimioterapia ambulatoria privada en el municipio de Río de Janeiro. El 

estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad Federal 

Fluminense (CAAE 57820116.8.0000.5243, n. 1.826.047). Aspectos éticos y legales de la 

investigación fueron respetados. Los participantes firmaron el consentimiento informado. El 

estudio incluyó a 20 mujeres, dirigida por entrevista fenomenológica utilizado como 

instrumento de una guía con las siguientes preguntas: ¿Cómo percibe su vida durante la 

quimioterapia? Lo que sería una calidad de vida para usted? Las entrevistas fueron grabadas, 

los datos recogidos fueron transcritas y analizadas fenomenológicamente. A partir del análisis 

de las narrativas, surgieron cuatro categorías: la percepción del cuerpo, la percepción del 

mundo, la salud para una vida de calidad y red de apoyo para una vida de calidad. Las unidades 

de significado se analizaron de la teórica de Merleau Ponty de su trabajo fenomenología 

Perception. La percepción del cuerpo se altera fundamentalmente por la alopecia y la fatiga que 

el impacto del aspecto estético a los aspectos ontológicos lo que se refiere a la identidad y la 

existencia. Dio a conocer a la ambigüedad en la percepción del cuerpo en relación inmanencia 

y trascendencia. La percepción del mundo dio a conocer proceso de redefinición y la búsqueda 

de significado de las experiencias que limitan y la superación. La calidad de Vida apareció en 

el idealismo de la salud tal como surgió de la experiencia de limitaciones a la situación. Fueron 

identificadas estrategias que contribuyan a vivir la calidad de vida, y la red de apoyo 

excepcional formado por la familia, amigos, profesionales de la salud, la religión y la 

espiritualidad. Llegamos a la conclusión de que la experiencia de la quimioterapia es compleja, 

pero ofrece un momento de redefinición y la búsqueda de sentido de la vida que guía una 

decisión para una nueva vida. La comprensión de la otra en esta perspectiva proporciona la base 

para un cuidado meticuloso humana y que colaboran en la consecución de la calidad de vida. 

La enfermera tiene un papel importante en la articulación de los conocimientos y prácticas 

basadas en transdisciplinario, ya que la complejidad del ser humano expresa en este contexto. 

 

Palabras clave: Cáncer de mama. Tratamiento farmacológico. Enfermería oncológica. La 

filosofía de la enfermeira. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  MOTIVAÇÃO INICIAL: CONSIDERAÇÕES SOBRE QUALIDADE DE VIDA E 

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

A assistência à mulher com câncer de mama foi vivenciada a partir da Residência em 

Enfermagem em Oncologia no Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva 

(INCA), no ano de 2010. Nesta instituição obtive uma excelente formação na assistência 

oncológica, passando por setores ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos, desenvolvendo o cuidado 

nas três modalidades do tratamento oncológico: a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia.  

O INCA possui quatro unidades físicas distintas com atendimentos específicos: Hospital 

do câncer II (HCII), específico para o tratamento do câncer ginecológico e do tecido ósseo 

conectivo; Hospital do câncer III (HCIII), específico para o tratamento do câncer de mama; 

Hospital do câncer IV (HCIV) cujo a especialidade são os Cuidados paliativos e o HC I que 

concentra as demais clínicas, o tratamento radioterápico e o Centro de Transplante de Medula 

Óssea. 

No HCIII fui capturada pela experiência de cuidar de mulheres no complexo contexto 

do adoecimento e tratamento do câncer de mama. Nesta instituição acompanhei a abordagem 

clínica, cirúrgica e a abordagem quimioterápica. A radioterapia era realizada em outra unidade, 

mas acompanhava mulheres que foram tratadas com essa modalidade. Na quimioterapia 

observei e cuidei, tanto na consulta quanto na administração dos quimioterápicos. 

No ambulatório de quimioterapia, a enfermagem realiza a consulta de enfermagem, 

principalmente aos pacientes que iniciarão o tratamento, e a administração dos quimioterápicos. 

A administração da quimioterapia exige do enfermeiro competência técnica para punção venosa 

e para manipulação de cateteres venosos centrais, além do controle da infusão dos 

quimioterápicos, dos possíveis efeitos adversos agudos e graduação das toxicidades. Na 

consulta de enfermagem, é extremamente importante conhecer o protocolo quimioterápico que 

será utilizado para orientar os pacientes sobre a toxicidade do tratamento e os cuidados 

necessários. 

O tratamento quimioterápico causa muitos efeitos colaterais e todos os pacientes 

acometidos pelo câncer e que passam pelo tratamento quimioterápico vivenciam uma alteração 

considerável na sua vida. Tudo isso trouxe muita inquietação pessoal levando-me a questionar 

a minha prática, pois meu objetivo profissional sempre foi cuidar promovendo saúde e bem-

estar aos pacientes. Os pacientes oncológicos eram um verdadeiro desafio. 
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Busquei na literatura o que poderia auxiliar-me para melhor assistir os pacientes 

oncológicos, especialmente as mulheres com câncer de mama. Foi quando me identifiquei com 

o tema Qualidade de vida. Nessa temática desenvolvi meu trabalho de conclusão de curso que 

foi um projeto de pesquisa a ser desenvolvido no mestrado. Conforme a literatura em que me 

baseei na época, construí um projeto que se tratava de uma avaliação da qualidade de vida com 

método quantitativo utilizando um instrumento já validado. 

Ao concluir a Residência no INCA, no ano de 2012, fui chamada para trabalhar em uma 

instituição privada, um Centro de Tratamento Oncológico Ambulatorial, cuja função do 

enfermeiro é a administração de quimioterapia. Nessa instituição, o maior número de 

atendimentos consiste em mulheres com câncer de mama, o que me proporcionou maior contato 

com as experiências das mulheres nesse contexto, reacendendo o desejo e a necessidade de 

amadurecimento na forma de olhar e cuidar.  

Inicialmente, meu modo de cuidar baseava-se no controle das toxicidades, seguindo as 

influências do modelo biomédico, fortes na minha formação. Era necessário saber da toxicidade 

do protocolo utilizado e a partir disso iniciar minhas orientações e demais cuidados técnicos. 

Nas consultas subsequentes era essencial identificar e graduar as toxicidades do tratamento.  

As mulheres com câncer de mama, no entanto, chegavam extremamente ansiosas, 

exigindo muito mais acolhimento e escuta do que uma enxurrada de informações técnicas. 

Mudei o roteiro da consulta de enfermagem e para subsidiar um cuidado mais humano busquei 

lançar um olhar sobre a questão da qualidade de vida, mas sem utilizar os instrumentos 

validados. E nesta proposta que me lancei nos dois anos que me dediquei somente à assistência 

nessa instituição, problematizei as limitações de um checklist diante de um bom diálogo no 

contexto de um cuidado humanizado.  

Dediquei-me a prestar um cuidado pautado na singularidade, com um olhar sobre o 

sujeito, e não sobre um corpo sofrendo toxicidade, buscando em cada atendimento uma 

narrativa que expressasse a maneira de ver a vida que um questionário não captura, pois é 

subjetividade, é percepção. Mas o que é isso? Mister se fez o aprofundamento sobre o assunto, 

partindo do princípio que compreender a percepção do outro traz subsídios para que o 

enfermeiro exerça um cuidado melhor.  

Para iniciar o estudo, lancei-me no desafio de compreender o termo qualidade de vida e 

no processo também se fez necessário compreender o que seria percepção e qualidade. A 

Organização Mundial da Saúde afirma que qualidade de vida é “a percepção do indivíduo de 

sua posição na vida, no contexto da cultura, sistemas de valores nos quais ele vive em relação 

aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações" (WHOQOL, 1995, p.1403), sendo 
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este o conceito mais encontrado na literatura. Nesse conceito, nota-se a relevância da percepção 

para a compreensão dessa temática. 

Identifica-se na literatura inúmeros conceitos e esforços para elucidar esse termo, que 

se caracteriza com um amplo campo do conhecimento. Uma das principais características da 

concepção de qualidade de vida é a sua multidimensionalidade, o que torna a sua compreensão 

e abordagem interdisciplinar por excelência. Mas, considerando a complexidade do que se trata 

‘qualidade de vida”, é plausível considerar que somente a transdisciplinaridade poderia abarcar 

tal campo de conhecimento. 

Segundo Almeida, Gutierrez e Marques (2012), compreender qualidade de vida como 

uma forma humana de compreender o próprio existir, a partir de esferas objetivas e subjetivas, 

seria uma das formas de elucidar o tema, mas que não pode haver reducionismos para 

compreensão desse tema, visto que há uma interligação constante entre tudo o que compõe esse 

universo.  

O termo pode ser compreendido de maneira singular, pessoal, ou seja, cada um pode 

conceituar qualidade de vida segundo seu próprio ponto de vista, todavia é preciso considerar 

que um ponto de vista possui uma série de determinantes que envolvem o próprio sujeito, o 

mundo e os outros sujeitos. Segundo Minayo, Hartz e Buss (2000, p.8), “qualidade de vida é 

uma construção social com a marca da relatividade cultural”. 

O aspecto pessoal e singular do termo é fragilizado pela sua associação a padrões 

construídos socialmente, muitas vezes pela elite dominante, veiculado a consumo, bem-estar e 

padrões estéticos, principalmente no mundo ocidental e em grandes centros urbanos. Assim, 

identificamos aspectos pessoas e sociais que se entrelaçam na compreensão da concepção de 

qualidade de vida.  

A ideia de que a qualidade de vida é algo que depende somente da vontade e do esforço 

pessoal para ser alcançado ou que seu alcance depende do consumo de algo ou da adoção de 

um estilo de vida, como veicula a mídia, é consequência da falta de especificidade 

terminológica, da visão fragmentada do tema e do uso antiético do termo por diversas 

instituições (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012). 

Os pressupostos que essa temática embarca poderiam tirar o foco do fenômeno do 

estudo que visa uma abordagem compreensiva do ser. No entanto, é necessário situar a 

discussão no contexto do homem pós-moderno, que vive um mal-estar proveniente de um 

constante conflito entre egoísmo e amor, entre autenticidade e inautenticidade.  

Refletir sobre qualidade de vida é refletir sobre a percepção, a percepção de um sujeito. 

A princípio, estamos falando de um, mas não se trata só de um. O sujeito tem uma consciência 
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que sempre é consciência de algo, ou seja, de outro alguém, do mundo e tudo o que o cerca. A 

percepção da vida é dada por uma consciência de um sujeito situado no mundo, não é uma ideia 

isolada, mas provém de uma vivência, de uma lida efetiva em uma determinada circunstância. 

A percepção é um ponto de vista mutável e dinâmico, que foi considerado como um dado não 

confiável pela ciência moderna, contudo é a primeira trilha que o conhecimento percorre antes 

de chegar à razão.  

Qualificar algo também envolve percepção, é um processo subjetivo e pessoal. O termo 

qualidade significa uma forma de atribuir valor, negativo ou positivo (ALMEIDA; 

GUTIERREZ; MARQUES, 2012). Atribui-se valor por questões pessoais e sociais. Mas, no 

senso comum, quando se declara algo de qualidade, compreende-se que é algo bom. Qualificar 

a vida remete à percepção que se tem da vida que se leva e da vida que se deseja segundo uma 

hierarquia de valores que cada sujeito edifica segundo a sua própria vontade e/ou de acordo 

com seu contexto sociocultural. A abordagem filosófica foi eleita para abordar essa temática, 

não se restringe a ela, mas a tem como primordial neste estudo. 

 

1.2 A INSERÇÃO NA FENOMENOLOGIA 

 

Ingressei no Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde para desenvolver 

uma análise sobre Qualidade de vida com uma abordagem qualitativa. Tornei-me integrante do 

Núcleo de Pesquisa “Filosofia, saúde e educação humanizada” coordenado pela Dr.ª Rose Mary 

Costa Rosa Andrade, a orientadora do estudo que me apresentou a Fenomenologia da Percepção 

de Maurice Merleau-Ponty. 

A fenomenologia propõe um “retorno as coisas mesmas” (MERLEAU-PONTY, 2011, 

p. 3) deixando de lado teorias científicas e pressupostos. Não é compreendida como um método 

científico ou filosófico, mas “uma maneira ou um estilo de pensar” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 2) em que vou ao encontro com a vida, com o mundo vivido, com experiências e com 

narrativas. Abandonei definitivamente o questionário! 

O estudo adotou uma abordagem filosófica existencial, partindo de uma perspectiva 

sobre o mundo da vida, o Lebenswelt, termo criado por Husserl na última obra de Husserl, a 

Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental (MOREIRA, 2010).  

Qualquer conceito, teoria ou pensamento partem do mundo vivido, e nessa relação homem-

mundo o sujeito se identifica como sujeito existente.  

Os pacientes oncológicos geralmente passam por questionamentos existenciais. 

Segundo Heidegger, encarar a finitude gera uma angústia existencial que, no entanto, promove 
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a busca pela autenticidade (VIEIRA et al., 2009). Essa autenticidade, consequentemente, 

promove a busca por vida que merece ser vivida, por uma vida em que o próprio sujeito 

estabelece o que seria qualidade, sem estar mais reduzido a um termo dotado de pressupostos. 

Portanto, o termo “qualidade de vida” tornou-se questionável no âmbito dessa 

abordagem filosófica em que os pressupostos devem ser abandonados para atender à proposta 

de um retorno às coisas mesmas, um retorno ao vivido pela mulher, sujeito deste estudo. 

 

1.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE QUALIDADE DE VIDA NA ONCOLOGIA 

 

O câncer de mama é a neoplasia maligna mais incidente e a maior causa de morte por 

câncer na população feminina adulta em todo o mundo. No Brasil, a magnitude dessa doença 

tem relevância a nível de saúde pública, sendo a neoplasia mais incidente entre as mulheres nas 

regiões Sul, Sudeste, Centro-oeste e Nordeste e apresentando uma elevada taxa de mortalidade 

(INCA, 2015). 

Considera-se as diferenças no perfil epidemiológico do Brasil que, devido às dimensões 

continentais e discrepâncias socioeconômicas, encontra-se áreas com ampla rede de assistência 

e áreas onde os serviços de saúde são extremamente limitados. Tais limitações são aspectos que 

impactam no controle do câncer de mama, pois a detecção precoce e o tratamento oportuno são 

os fatores que proporcionam um prognóstico melhor. Segundo dados do INCA (2015), quando 

diagnosticado precocemente e com o tratamento oportuno, o câncer de mama apresenta um 

prognóstico relativamente bom, tendo uma resposta similar ao controle de uma doença crônica.  

O câncer de mama é uma neoplasia temida pelas mulheres. Seu diagnóstico provoca um 

impacto considerável em suas vidas, uma vez que envolve de modo negativo desde aspectos 

físicos, como a possível perda da mama, alterações na imagem pessoal, efeitos colaterais e 

complicações do tratamento, até os aspectos sociais e psicológicos, como sentimentos de 

desvalorização social, depressão, insegurança, medo da rejeição por familiares e medo da morte 

(NICOLUSSI; SAWADA, 2011). 

Novas possibilidades de tratamento surgiram resultando em um aumento da sobrevida 

das mulheres com câncer de mama (MAKLUF; DIAS; BARRA, 2006). A sobrevida em cinco 

anos está aumentando na maioria dos países desenvolvidos, aproximadamente 85% durante o 

período de 2005 a 2009. No Brasil, a sobrevida em cinco anos aumentou entre os períodos de 

1995 a 1999 e 2005 a 2009 (de 78% para 87%) segundo dados do INCA (2015). No entanto, 

em um território de desigualdades, há muitos desafios à frente para considerar que a melhora 

da sobrevida corresponda a uma vida melhor. 
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A sobrevida livre de doença (SLD) e sobrevida global (SG) são os parâmetros utilizados 

para avaliação do tratamento oncológico (CONDE et al., 2006). Mas, a Qualidade de Vida (QV) 

tornou-se também um parâmetro importante na oncologia, tendo em vista que o sucesso do 

tratamento também deve visar ao modo qualitativo, ou seja, a vida aos anos e uma vida digna 

de ser vivida. Além de tudo, esse parâmetro visa expressar a perspectiva do paciente. 

Abordar qualidade de vida, no entanto, não é tarefa simples. A complexidade e 

subjetividade que permeiam o conceito dificultam a delimitação do método mais eficaz para 

sua análise. Na literatura especializada, os estudos quantitativos tornaram-se hegemônicos e 

predominantes. Apesar das controvérsias sobre os aspectos conceituais e metodológicos, os 

esforços teórico-metodológicos contribuem para melhorar a abordagem do tema. As 

metodologias diferentes podem complementar-se e resultar em mudanças nas práticas 

assistenciais, consolidação de novos paradigmas do processo saúde-doença e superação de 

modelos de atendimento eminentemente biomédico (SEIDL; ZANNON, 2004). 

Qualificar a própria vida se dá a partir de uma análise pessoal da mesma. Quando se 

aborda “qualidade de vida” com um paciente, inicia-se um relato de vida em que infere o 

contexto sociocultural, problemáticas e expectativas pessoais correlacionadas por 

subjetividades. Cada mulher avalia de forma distinta o impacto do tratamento e reage de forma 

diferente a cada toxicidade, pois seu próprio corpo e seu contexto sociocultural influenciam a 

maneira de perceber sua vida, de apresentar suas necessidades e de reagir em busca de 

melhorias.  

Considera-se, no entanto, a partir de uma perspectiva filosófica, que “a existência 

precede a essência” (SARTRE, 2012, p 19). Valendo-se dessa afirmativa, considera-se que 

primeiro nos damos conta de nossa existência e depois nos definimos a partir de nossa lida com 

o mundo. Neste pensamento, considera-se, portanto, que a vida precede a sua qualificação, pois 

primeiramente o ser humano tem a vivência e só depois estabelece seus padrões e expectativas. 

Portanto, este estudo lança um olhar primeiramente sobre a vida dos sujeitos buscando 

compreender as subjetividades que permeiam a sua qualificação. 

 

1.4 DISTINÇÃO ENTRE FATO E FENÔMENO 

 

Conforme o explicitado, a partir do início de minha experiência profissional até o 

encontro com a fenomenologia, é possível distinguir o fato e o fenômeno desta pesquisa. O fato 

é a realidade do cotidiano, aquilo que vivenciamos sem nos dar conta e olhamos 

superficialmente. O fenômeno é um questionamento, uma admiração sobre algo que buscamos 
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refletir e dar um status filosófico. O fato foi a visão da paciente sob os efeitos colaterais do 

tratamento quimioterápico e o cuidado desenvolvido somente na perspectiva do corpo biofísico; 

o fenômeno é a mulher que vivencia a quimioterapia e o cuidado na perspectiva humana e 

singular. 

Quadro 1 - Distinção entre fato e fenômeno 

Fato Fenômeno 

Paciente sob os efeitos colaterais da quimioterapia 

Tecnicismo 

Orientações generalizadas  

Qualidade de vida – questionário 

A vivência da quimioterapia pela mulher 

Humanização 

Cuidado singular 

Vida de qualidade – narrativa pessoal 

Fonte: Autoria própria. 

 

A vivência da mulher com câncer de mama submetida ao tratamento quimioterápico é 

a parte central do fenômeno. A mulher como ser-no-mundo, que é um corpo sexuado, sente, 

pensa e interage com o mundo trazendo uma série de significações e sentido sobre essa 

experiência e sobre sua existência. A qualificação da vida é fato posterior, é o resultado da 

análise que se faz sobre a própria vida em um determinado contexto, no dinamismo da vida. 

A “Qualidade de vida” com os seus pressupostos e com sua forma clássica de avaliação 

é parte do fato. O vislumbre da mulher, ser-no-mundo, que protagoniza sua história em sua 

narrativa pessoal é parte do fenômeno. Estudar esse fenômeno me provoca a uma nova 

perspectiva que é a “Vida de qualidade” a ser elucidada a partir da narrativa de cada mulher.  

O estudo se distancia de uma abordagem baseada nos conceitos preexistentes e na 

utilização de instrumentos de mensuração. Optou-se por uma abordagem existencial, a partir da 

fenomenologia que trata de voltar à experiência, ao mundo vivido que precede as determinações 

científicas. 

 

Segundo Merleau-Ponty (2011, p. 3): 

 

Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido, e se queremos 

pensar a própria ciência com rigor, apreciar exatamente seu sentido e seu 

alcance, precisamos primeiramente despertar essa experiência do mundo da 

qual ela é expressão segunda. 

 

Tendo observado a necessidade de avaliar os aspectos subjetivos das considerações que 

as pacientes fazem de sua própria vida no contexto do tratamento quimioterápico, este estudo 
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busca responder às seguintes questões norteadoras: Como as pacientes com câncer de mama 

percebem sua vida diante do tratamento quimioterápico? O que seria uma vida de qualidade 

para essas mulheres? 

 

1.5 OBJETO 

 

Neste sentido, o objeto deste estudo é a percepção das mulheres com câncer de mama 

sobre vida de qualidade diante do tratamento quimioterápico. 

 

1.6 OBJETIVOS  

 

1.6.1 Objetivo geral 

 

Compreender a percepção da mulher com câncer de mama sobre sua vida durante o 

tratamento quimioterápico; 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

Descrever a vivência da quimioterapia;  

Elucidar o significado de vida de qualidade a partir da narrativa da mulher. 

 

1.7 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

A justificativa deste estudo está na necessidade de compreender a percepção da mulher 

com câncer de mama sobre sua vida e deste modo encontrar subsídios para cuidar de modo 

mais eficaz, traçando condutas que estejam de acordo com a sua necessidade e garantir a 

assistência integral. 

Considerando o impacto do tratamento oncológico, os esforços para garantir uma 

assistência eficaz são necessários e pertinentes. Considerando a incidência do câncer de mama 

no Brasil e no mundo, é necessário que o cuidado a essa população específica seja discutido de 

forma que não se paute somente no aspecto biomédico, visto o impacto do tratamento no corpo 

e na vida da mulher.  
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É preciso ampliar as discussões a respeito dessa temática de forma transdisciplinar de 

forma que outros setores, além dos serviços de saúde, sejam abordados considerando os papéis 

da mulher na sociedade e os fatores que implicam na sua saúde. 

A relevância para o ensino está na concepção defendida por Merleau-Ponty de corpo 

como expressão da identidade do sujeito no mundo, vislumbrando o corpo não só no aspecto 

biofísico, mas também possui o aspecto subjetivo favorecendo uma visão holística e humana 

do sujeito. O corpo em Merleau-Ponty é um corpo próprio, é sujeito encarnado, dotado de 

percepção que possibilita a interação com o mundo, encontrando significados e doando sentido, 

constantemente se formando enquanto ser-no-mundo. Essa concepção de corpo diverge da 

concepção dualista e cartesiana de corpo que baseia o modelo de assistência biomédica e 

predomina na formação acadêmica dos profissionais de saúde. O predomínio dessa concepção 

prejudica a formação de profissionais que tenham a humanização como um valor relevante para 

a assistência. 

A relevância para a pesquisa consiste na necessidade de complementariedade das 

abordagens metodológicas em relação ao tema “qualidade de vida”. Esta investigação adota 

uma abordagem qualitativa e se apropria da filosofia para abordar uma temática que é subjetiva, 

mas que é analisada predominantemente por métodos estatísticos através de questionários 

fechados.  

O estudo utiliza uma abordagem que parte no mundo vivido, da experiência pré-

reflexiva, e a entrevista fenomenológica traz esse mundo vivido para a consciência, para a 

reflexão, possibilitando que o próprio sujeito designe, através da sua fala, aquilo que é relevante 

no fenômeno estudado. A produção de conhecimento, nesse sentido, está pautada no mundo-

da-vida através do sujeito que é ser-no-mundo e, assim, buscamos superar uma abordagem 

pautada nos pressupostos que enquadram a concepção de mundo do sujeito que precisa e clama 

por ser compreendido. 

A temática deste estudo é atual e é contemplada na Agenda Nacional de Prioridades de 

Pesquisa em Saúde (BRASIL, 2011), no item 5, sobre Doenças não transmissíveis, 

contemplando as neoplasias e qualidade de vida como item relevante nessa temática. A temática 

desta pesquisa também é contemplada no item 8 sobre Saúde da mulher, nos subitens que 

comtemplam o câncer de mama e avaliação do impacto do tratamento. 
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2 ESTADO DA ARTE 

 

Com fins de endossamento deste estudo, realizou-se uma revisão integrativa da 

literatura. Segundo Botelho, Cunha e Macedo (2011), a revisão integrativa é recomendada para 

que o pesquisador se aproxime da problemática do estudo traçando um panorama sobre as 

produções científicas acerca do tema indicando novas lacunas a serem preenchidas. 

Para realização da presente revisão, foram percorridas etapas propostas na literatura para 

revisões: estabelecimento da questão da pesquisa e dos critérios de inclusão e exclusão; seleção 

da amostra; categorização dos estudos; análise, apresentação e discussão dos resultados 

(GALVÃO; PEREIRA, 2014). 

A primeira etapa da revisão integrativa foi desenvolvida inicialmente com a 

identificação do tema de estudo. Optou-se por utilizar o tema inicial da pesquisa (o factual) e 

realizar uma avaliação das produções sobre a qualidade de vida de mulheres com câncer de 

mama em quimioterapia. A estratégia PICOS foi utilizada para elaboração da pergunta da 

pesquisa de revisão conforme representado no quadro abaixo. 

Quadro 2 - Utilização da estratégia PICOS 

Descrição Abreviação Componentes das perguntas 

População  P Mulheres com câncer de mama 

Intervenção  I Quimioterapia 

Comparação C Não se aplica 

Desfecho O A qualidade de vida 

Tipo de estudo S Não se aplica 

Fonte: Galvão e Pereira (2014). 

 

Elaborou-se a seguinte questão para nortear a revisão: Quais as contribuições das 

pesquisas sobre a qualidade de vida das mulheres com câncer de mama em quimioterapia? A 

revisão foi realizada em abril de 2015 e atualizada em julho de 2016. A busca foi efetuada nas 

bases de dados da Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (Medline), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Índice Bibliográfico 

Espanhol de Ciências da Saúde (IBESC) e no banco de dados da Enfermagem (BDENF) no 

sítio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), durante os anos de 2010-2015, por meio das 

palavras-chaves selecionadas segundo a classificação dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS): qualidade de vida, quimioterapia e neoplasias da mama. Foi utilizado o operador 

booleano “AND”. 
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Utilizou-se os filtros: idioma (português, inglês e espanhol), recorte temporal (2010 a 

2015) e texto completo. Foram excluídos artigos de revisão, teses, dissertações e artigos not 

free. Os artigos que não estavam relacionados com a temática do estudo também foram 

excluídos, sendo considerando como critério os estudos que apresentaram uma avaliação da 

QV de pacientes com câncer de mama e com outras neoplasias, que incluíram a abordagem 

radioterápica e cirúrgica na avaliação da QV e estudos que não especificaram o período do 

tratamento oncológico cuja QV foi avaliada. Foram incluídos estudos com avaliação da 

qualidade de vida especificamente durante o tratamento quimioterápico (QT) e somente em 

mulheres com câncer de mama. 

Obteve-se como resultado 28 artigos. Todos os artigos selecionados fizeram uma 

avaliação da qualidade de vida de pacientes com câncer de mama durante o tratamento 

quimioterápico utilizando a abordagem quantitativa. Os estudos foram desenvolvidos por 

enfermeiros, médicos, nutricionistas e fisioterapeutas. 

Figura 1 - Fluxograma na busca e seleção de artigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Exclusão: 

Fora do tema 

Revisão e 

reflexão 

Teses, 

dissertações  

Textos not 

free 

Total de artigos incluídos na Revisão: 

MEDLINE: 26   LILACS: 2    BDENF: 0   IBECS: 0 

N:28 

 

 

 

Busca de artigos com os descritores: 

Qualidade de vida AND quimioterapia AND neoplasias da mama = N: 1664 

MEDLINE: 1572       LILACS: 56       BDENF: 4      IBECS: 22 

Exclusão: 

Títulos 

repetidos 

Inclusão: 

Texto 

completo 

disponível 

MEDLINE: 447   LILACS: 18 (2) BDENF: 3 (1) IBECS: 0 (1) 

N: 468 

Seleção por idioma e recorte temporal 

N: 521 

MEDLINE: 483    LILACS: 24 BDENF: 4 IBECS: 10 

 

 

N: 472 

MEDLINE: 447    LILACS: 20 BDENF: 4 IBECS: 1 
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A partir da análise dos 28 artigos incluídos no estudo foi elaborado um quadro 

organizado por código numérico em cada artigo visando caracterizar os seguintes dados: país, 

ano, revista, tipo de instrumento, tipo de estudo, objetivos e conclusões de cada estudo. 

Quadro 3 - Caracterização dos dados dos artigos selecionados 

Código/País/Ano/Revista/Tipo 

e instrumento 
Objetivo Conclusão 

1. Brasil 

2015 

Rev Gaúcha Enferm 

Longitudinal, prospectivo 

EORTC-QLQ-C30/BR-23 

Investigar a qualidade de vida 

(QV) das mulheres com 

neoplasias mamárias 

submetidas à quimioterapia nos 

convênios público e privado. 

A QV das mulheres foi comprometida 

em decorrência do tratamento 

quimioterápico em ambas as 

instituições, porém em domínios 

diferentes, o que subsidia um cuidado de 

enfermagem direcionado de acordo com 

as características de cada grupo. 

 

2. Alemanha 

2015 

Int J Cancer 

Randomização 

EORTC QLQ-C30/BR23 

Investigar se exercícios de 

resistência durante a 

quimioterapia proporcionam 

benefícios em relação à fadiga e 

qualidade de vida para além dos 

potenciais efeitos psicossociais 

de intervenções baseadas em 

grupos. 

Os exercícios de resistência apareceram 

para mitigar a fadiga física e manter a 

qualidade de vida durante a 

quimioterapia, além dos efeitos 

psicossociais inerentes às configurações 

baseadas em grupos supervisionados. 

Assim, o exercício de resistência pode 

ser uma parte integrante de cuidados de 

suporte para pacientes com câncer de 

mama submetidas à quimioterapia. 

 

3. Itália 

2015 

Drug Des Devel Ther 

Prospectivo, observacional 

QLQ-BR23 

Avaliar a atividade, segurança e 

o impacto na QV com uso das 

nanopartículas de Paclitaxel 

ligadas à albumina (nab-

Paclitaxel) em pacientes com 

câncer de mama mestastático 

(CMM) HER2 negativo tratadas 

previamente com taxanos. 

 

Não houve alteração significativa da 

QV. Os resultados mostraram que esse 

agente é eficaz, bem tolerado como QT 

de segunda linha em pacientes com 

CMM-HER2 negativo tratadas 

previamente com taxanos e produziu 

interessantes valores de taxa de resposta 

objetiva e sobrevida livre de doença sem 

toxicidade. 

4. Japão 

2015 

PLoS One 

Prospectivo 

 

European Quality of Life 5 

Dimensions e Quality of life 

Questinárie for Cãncer Patientes 

Treated whith Anticancer Drugs 

Esclarecer o impacto dos 

eventos adversos associados 

com o curso inicial de 

quimioterapia ambulatorial 

sobre a QV dos pacientes. 

Os resultados revelaram que os eventos 

adversos relacionados com a 

quimioterapia, especialmente a 

anorexia, reduzem a QV geral após o 

primeiro ciclo de QT ambulatorial em 

pacientes com câncer de mama. 

5. EUA 

2015 

J Evid Based Complementary 

Altern Med 

Randomização 

FACT-B 

Examinar os efeitos da terapia 

de Reiki e companheirismo na 

melhoria da qualidade de vida, 

humor e sintoma de aflição 

durante a quimioterapia. 

Os grupos que receberam o Reiki e 

companheirismo relataram melhorias na 

QV e humor maiores do que os 

observados no grupo de cuidados 

habituais. Tais intervenções durante a 

quimioterapia são viáveis, aceitáveis e 

podem reduzir os efeitos colaterais. 

6. Alemanha 

2014 

Oncol Res Treat 

Observacional 

EORTC QLQ-C30 

Documentar a QV de pacientes 

com câncer de mama em 

tratamento com Capecitabina 

como agente único ou como 

parte do tratamento de rotina. 

Capecitabina teve uma relação risco-

benefício favorável na terapia 

ambulatorial. A QV manteve-se estável 

ao longo da investigação, indicando boa 

adesão. 

7. Malásia 

 

Examinar o efeito do óleo de 

coco virgem (VCO) sobre a QV 

O consumo VCO durante a 

quimioterapia ajudou a melhorar o 
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2014 

Lipids Health  

Prospectivo, Caso-controle 

EORTC QLQ-C30/BR23 

dos pacientes diagnosticados 

com câncer de mama. 

estado funcional e QV global dos 

pacientes com câncer de mama. Além 

disso, ela reduziu os sintomas 

relacionados com efeitos secundários da 

quimioterapia. 

8. Alemanha 

 

2014 

Oncol Res Treat 

Combinou o desenho transversal 

e um estudo de coorte 

prospectivo  

EORTC-QLQ-C30 e BR-23 

Avaliar os efeitos potenciais de 

uma terapia farmacológica para 

controle da dor oncológica na 

qualidade de vida relacionada à 

saúde (QVRS) de mulheres com 

câncer de mama metastático 

com dor e em QT paliativa. 

 

O grupo que recebeu a terapêutica 

analgésica reportou alívio significativo 

da dor e melhora da qualidade de vida. 

9. Brasil 

 

2014 

Acta paul enferm 

Transversal 

EORTC-QLQ-C30 e BR-23 

Conhecer a qualidade de vida 

relacionada à saúde de mulheres 

com câncer de mama em 

tratamento quimioterápico. 

Houve alteração nos domínios 

emocional, financeiro, satisfação 

pessoal e nas perspectivas futuras. Os 

sintomas mais mencionados foram 

fadiga, insônia e perda do apetite. 

 

10. Brasil 

 

2013 

Nutr hosp 

Coorte, prospectivo 

WHOQOLbref 

Avaliar o papel da composição 

corporal na qualidade de vida e 

o impacto da quimioterapia em 

ambos, em mulheres com câncer 

de mama. 

Houve um aumento significativo na 

massa livre de gordura, do índice de 

massa corporal e do peso durante a 

quimioterapia, enquanto que a qualidade 

de vida permaneceu a mesma durante o 

estudo. 

11. Espanha 

2013 

Ann Oncol 

Ensaio clínico randomizado 

FACT-B 

Avaliar a qualidade de vida 

relacionada à saúde no estudo 

CLEOPATRA (combinação de 

Pertuzumab, Trastuzumab e 

Docetaxel). 

O estudo mostrou que o protocolo 

estudado não causou impacto negativo 

na QVRS e que pode prolongar a 

sobrevida sem piora dos sintomas 

específicos do câncer. 

12. EUA 

2013 

Qual Life Res 

Ensaio clínico randomizado 

FACT -B 

Examinar se o aumento da 

exposição à luz teria um efeito 

positivo na qualidade de vida. 

Os dados sugerem que o aumento da 

exposição à luz brilhante durante a 

quimioterapia pode impedir a 

diminuição da qualidade de vida por 

meio de prevenir o aumento da fadiga. 

13. Canadá/Estados Unidos 

2013 

Oncologist 

Ensaio clínico randomizado 

EORTC-QLQ-C30 e BR-23 

Descrever e comparar a 

qualidade de vida relacionada à 

saúde de pacientes com câncer 

de mama inicial HER2-positivo, 

linfonodos negativos e 

linfonodo positivo e de alto 

risco que receberam somente 

Docetaxel adjuvante ou 

Docetaxel com Trastuzumab. 

Os resultados sobre a QVRS para 

esquemas adjuvantes com Docetaxel e 

Trastuzumab são favoráveis e podem ser 

uma opção de tratamento mais tolerável. 

14. Malásia 

 

2013 

Integr Cancer Ther 

Comparativo, não randomizado, 

prospectivo 

EORTC-QLQ-C30 

Propõe o uso de extrato de 

Withania somnifera (WS) para o 

tratamento da fadiga induzida 

pela quimioterapia e 

preservação da qualidade de 

vida entre pacientes com câncer 

de mama. 

A WS tem potencial contra fadiga 

relacionada ao câncer, além de melhorar 

a qualidade de vida. No entanto, um 

estudo mais aprofundado com um 

tamanho de amostra maior em um estudo 

randomizado está garantido para validar 

os achados. 

15. Estados Unidos 

 

2013 

Behav Sleep Med 

Coorte prospectivo  

SF-36 

Examinar a relação longitudinal 

entre qualidade de vida 

relacionada à saúde (QVRS) e 

qualidade subjetiva e objetiva 

do sono em mulheres com 

câncer da mama em 

quimioterapia adjuvante ou 

neoadjuvante. 

Os pacientes relataram pobres índices de 

QVRS e má qualidade do sono antes e 

durante a quimioterapia. 

O estudo afirma que o sono desempenha 

um papel importante na QVRS dos 

pacientes com câncer. 
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16. Estados Unidos 

2013 

J Geriatric Oncol 

Observacional, prospectivo 

EORTC QLQ-C30 

Avaliar se as pacientes com 

idade ≥ 65 anos de idade que 

geralmente não são incluídos 

em ensaios clínicos 

randomizados (ECR) podem ter 

a QV melhorada se forem 

incluídas nos cuidados de um 

ECR. 

Pode haver diferentes trajetórias de 

qualidade de vida para as mulheres 

idosas submetidas à quimioterapia e para 

as que estão somente em observação. 

Resultado inconclusivo. 

17. Brasil 

 

2013 

Rev  Gaucha Enfem 

Longitudinal, prospectivo 

EORTC-QLQ-C30 

Avaliar a qualidade de vida de 

mulheres com câncer de mama 

em tratamento quimioterápico e 

identificar a ocorrência de 

náuseas e vômitos durante o 

tratamento. 

93% das mulheres incluídas no estudo 

apresentaram náuseas e 87% 

apresentaram vômitos pelo menos uma 

vez durante o tratamento. A QV 

apresentou pequena diminuição durante 

o tratamento. 

18. Estados Unidos 

 

2012 

Ann Behav Med 

Coorte, prospectivo 

SF-36 

Analisar a qualidade de vida 

durante a quimioterapia em 

pacientes com câncer de mama 

com história de transtorno 

depressivo e sem histórico de 

depressão. 

 

Os achados sugerem que pacientes com 

câncer de mama com uma história de 

transtorno depressivo estão em maior 

risco para pioras em funcionamento 

físico durante a quimioterapia em 

relação aos pacientes sem história de 

depressão. 

19. Estados Unidos 

 

2012 

 

Cancer 

 

Ensaio clínico randomizado -

FACT-B 

O estudo avaliou o trade-off 

entre qualidade e sobrevida 

usando o instrumento Q-twist na 

terapia de combinação de 

Ixabepilone e Capecitabina. 

A análise Q-twist suporta uma relação 

benefício-risco positivo para a 

combinação de Ixabepilone e 

Capecitabina em pacientes com câncer 

de mama avançado refratário a 

Antraciclinas e Taxanos contra 

Capecitabina sozinho, apesar do 

potencial de toxicidade adicionado com 

terapia combinada. 

20. Estados Unidos 

 

2011 

Breast Cancer Res Treat 

Ensaio clínico randomizado 

FACT-B 

Examinar qualidade de vida 

relacionada à saúde entre as 

mulheres com câncer da mama 

metastático tratadas com 

Paclitaxel ou Paclitaxel e 

Bevacizumab. 

A adição de Bevacizumab não foi 

associada com a carga efeito colateral 

adicional a partir da perspectiva do 

paciente e foi associada com uma maior 

redução nas preocupações específicas do 

câncer de mama.  

21. Espanha 

 

2011 

Rev Calid Asist 

Coorte, prospectivo 

EORTC-QLQ-C30 e BR23 

Estudar o efeito da 

quimioterapia adjuvante sobre a 

qualidade de vida de mulheres 

com câncer de mama. 

A quimioterapia adjuvante deteriora a 

qualidade de vida de pacientes com 

câncer de mama, basicamente em áreas 

de imagem corporal e funcionamento 

físico. Astenia e toxicidade 

gastrointestinal são os efeitos colaterais 

que afetam a maioria dos pacientes. 

22. Inglaterra 

 

2011 

BMC Cancer 

Randomised 

FACT-B 

Comparar os efeitos sobre a 

qualidade de vida dos 

protocolos com Docetaxel 

semanal e Docetaxel adjuvante 

sequencial de 3 semanas. 

Não há diferenças em cada subescala do 

FACT-B entre os grupos que foram 

vistos. O Docetaxel semanal é bem 

tolerado e tem efeitos colaterais menos 

angustiantes, sem comprometer as 

respostas terapêuticas. 

23. Estados Unidos 

 

2011 

J Clin Oncol 

Ensaio clínico randomizado 

EORTC-QLQ-C30 e BR23 

Avaliar se o tratamento 

Capecitabina estaria associado 

com uma qualidade de vida 

melhor do que a quimioterapia 

padrão. 

A quimioterapia padrão foi superior à 

Capecitabina na melhoria da 

sobrevivência livre de recidiva e global 

para as mulheres mais velhas com câncer 

de mama em estágio inicial. Embora a 

Capecitabina tenha sido associada a uma 

melhor qualidade de vida durante o 

tratamento, a qualidade de vida foi 

semelhante para ambos os grupos em 1 

ano. 
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24. Estados Unidos e Canadá 

 

2011 

J Clin Oncol 

Ensaio clínico randomizado 

FACT-B 

Comparar os efeitos do 

tratamento quimioterápico 

sobre história menstrual (MH) e 

qualidade de vida (QV). 

Os três regimes de quimioterapia 

utilizados no estudo induziram a 

diferentes taxas de amenorreia. Os 

resultados na QV estavam diretamente 

relacionados com a duração do 

tratamento e voltou para níveis iniciais 

com 12 meses após o início do estudo. 

25. Suécia 

 

2011 

Acta Oncol 

Randomizado 

EORTC QlQ-C30 e BR23 

Investigar diferenças de 

toxicidade e a QVRS nas seis 

etapas do protocolo FEC com 

dose elevadas associado à 

utilização de fator de 

estimulação granulocítica. 

Os pacientes que receberam doses mais 

elevadas, com base na estratégia de 

dosagem adaptada, não pareceram ter 

pior QVRS que aqueles que tinham 

doses mais baixas. 

26. Itália 

 

2011 

BMC Cancer 

Ensaio clínico randomizado 

EORTC QLQ-C30 

Avaliar se a quimioterapia 

semanal à base de Docetaxel é 

superior ao de 3 em 3 semanas 

em termos de qualidade de vida 

no câncer da mama localmente 

avançado ou metastático. 

Os esquemas semanais de quimioterapia 

à base de Docetaxel parecem ser 

inferiores ao de 3 em 3 semanas em 

termos de qualidade de vida em 

pacientes com câncer de mama 

localmente avançado ou metastático. 

27. Espanha 

 

2010 

Rev Med Chil 

Ensaio clínico randomizado 

EORTC QLQ-C30 

Avaliar os efeitos de um 

programa de treinamento físico 

sobre a QV de mulheres com 

câncer de mama durante a 

quimioterapia. 

Um programa de treinamento físico 

melhora a qualidade de vida de mulheres 

com câncer de mama em quimioterapia. 

28. Estados Unidos 

 

2010 

J Rural Healt 

Transversal 

FACT-B 

Analisar a medida em que a 

residência rural e busca de apoio 

social estão associadas à 

qualidade de vida de mulheres 

com câncer de mama em 

quimioterapia. 

Os resultados sugerem que indivíduos 

em comunidades mais rurais podem 

estar em risco de QV reduzido no início 

do período após o tratamento do câncer. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Identificou-se com esse resultado que há um predomínio da abordagem quantitativa nos 

estudos sobre qualidade de vida. A avaliação da qualidade de vida foi utilizada nos seguintes 

aspectos: relação com a resposta a um medicamento ou comparação de protocolos de 

quimioterapia (3, 6, 11, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 25 e 26); relação de um efeito colateral/sintoma 

(4, 9, 10, 15, 17, 21 e 24); relação com a aplicação de uma terapia complementar (2, 5, 7, 8, 12, 

14 e 27); e em relação com fatores sociodemográficos (1 e 28) e psicológicos (18).  

Em todos os estudos, a qualidade de vida foi mensurada com um instrumento validado. 

O instrumento mais utilizado foi o EORTC QLC-C30, com o módulo BR-23, específico para o 

câncer de mama, seguido pelo FACT-B e pelo SF-36. A qualidade de vida é um objeto de 

estudo utilizado em muitos países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. 

Observa-se que a avaliação da qualidade de vida, na oncologia, é bastante utilizada para 

avaliação das terapêuticas farmacológicas utilizadas através de estudos comparativos 

principalmente. Neste sentido, a qualidade de vida serve somente como medida quantitativa de 

segurança e tolerância do paciente à terapêutica proposta. 



25 

Identificou-se estudos sobre qualidade de vida que fazem uma avaliação a partir da 

mensuração impacto da quimioterapia segundo seus efeitos colaterais fazendo uma descrição 

dos domínios afetados durante o tratamento.  

Também foram identificados estudos que buscaram avaliação da qualidade de vida após 

uma intervenção, por exemplo, a atividade física, o uso de óleo de coco, terapia analgésica 

durante a quimioterapia paliativa, exposição à luz, terapia com Reike e uso de fitoterápico. 

Todas tiveram um efeito positivo sobre qualidade de vida das mulheres com câncer de mama 

que estavam em quimioterapia. Nesses estudos, observa-se que intervenções não 

farmacológicas relacionadas principalmente a exercício físico e nutrição são importantes, 

eficazes e auxiliam na tolerância ao tratamento e na sua reabilitação.  

Quanto aos dados sociodemográficos, os estudos demostram que existem diferentes 

necessidades entre os que têm acesso ao serviço público ou ao serviço privado e entre os que 

estão situados na zona rural. A qualidade de vida está relacionada a tais condições e implica à 

enfermagem um cuidado direcionado levando em consideração a situação socioeconômica de 

cada sujeito. Em relação à saúde mental, um estudo destaca que a preexistência de transtornos 

depressivos está relacionada com maiores riscos de piora em relação ao funcionamento físico 

durante a quimioterapia, o que proporciona os piores escores de qualidade de vida.  

Nesta revisão, destacam-se as implicações da quimioterapia na qualidade de vida em 

um aspecto ainda restrito à avaliação dos protocolos quimioterápicos, seus efeitos colaterais e 

seu impacto em determinada função do corpo. As evidências podem auxiliar no controle das 

toxicidades do tratamento quimioterápico. Denota-se, contudo, que não há referência ao sujeito, 

somente ao aspecto do corpo biofísico.  

Pode-se reconhecer, no entanto, que os esforços para compreensão da mulher sob 

diversos pontos de vista irão favorecê-la de modo integral. Compreender a influência dos 

aspectos psicossociais também é de extrema relevância, considerando que perceber a vida é 

perceber a si mesmo, o outro e o mundo. As diferenças metodológicas se complementam nesse 

objetivo. 

Nesse contexto foi realizada uma análise da produção do conhecimento acerca do câncer 

de mama na perspectiva fenomenológica. Realizou-se uma revisão integrativa nas bases de 

dados da MEDLINE, LILACS, IBESC e BDENF. Na literatura, identificou-se o uso de dois 

descritores no mesmo assunto: “breast cancer” e “breast neoplasms”. Portanto, foram usados 

os descritores “breast cancer”, “breast neoplasms”, “phenomenology”, “qualitative research” 

e “nursing care” identificados através dos Descritores em Saúde - DeCSs. Utilizou-se o 
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operador booleano “AND” e o cruzamento dos descritores. A busca se deu no período de julho 

a agosto de 2016. 

Como critérios de inclusão foram incluídos artigos sobre o câncer de mama na 

perspectiva fenomenológica, indexados nas bases de dados selecionadas, publicados em 

português, inglês e espanhol, disponíveis na íntegra on-line e no período de 2010 a 2015 a fim 

de obter uma revisão atualizada. Como critérios de exclusão não foram considerados as teses, 

dissertações, monografias e artigos de revisão e reflexão, não disponíveis on-line na íntegra e 

artigos not free. 

Para a avaliação prévia dos estudos, foi realizada leitura dos resumos e dos artigos na 

íntegra. Foi elaborado um quadro para caraterização dos artigos selecionados de acordo com 

autores, título, revista e ano. 

O estudo resultou em oito artigos com discussões acerca da vivência da mulher e dos 

familiares, relacionadas à prevenção secundária e detecção precoce, destacando a necessidade 

de compreensão das subjetividades envolvidas nesse processo para elaboração de programas de 

cuidado mais eficazes.  

Quadro 4 - Caracterização dos dados dos artigos selecionados 

Andrade GN, 

Panza AR, Vargens 

OMC. 

As redes de apoio no enfrentamento do câncer 

de mama: uma abordagem compreensiva 

 Cienc Cuid 

Saude 
2016 

Paiva ACPC, 

Salimena AMO, 

Souza IEO, Melo 

MCSC. 

Significado do diagnóstico de neoplasia 

mamária: compreensão fenomenológica de 

mulheres. 

Revista 

Baiana de 

Enfermagem 

2015 

Almeida TG, 

Comassetto I, 

Alves KMC, 

Santos AAP, Silva 

JMO, Trezza 

MCSF. 

Vivência da mulher jovem com câncer de mama 

e mastectomizada 

Esc Anna 

Nery 
2015 

Rosa LM, Radunz 

V. 

Significado do câncer de mama na percepção da 

mulher: do sintoma ao tratamento 

Rev. Enferm 

(UERJ) 
2012 

Ambrósio DCM, 

Santos MA.  

Vivências de Familiares de Mulheres com 

Câncer de Mama: Uma Compreensão 

Fenomenológica 

Psic.: Teor. 

e Pesq.  
2011 

Melo MCSC, 

Souza IEO.  

Ambiguidade – modo de ser da mulher na 

prevenção secundária do câncer de mama 

Esc Anna 

Nery 
2012 

Underhill ML, 

Lally RM, 

Kiviniemi MT, 

Murekeyisoni C, 

Dickerson SS. 

Living My Family's Story: Identifying the 

Lived Experience in Healthy Women at Risk for 

Hereditary Breast Cancer 

Cancer Nurs  2012 

Leonarczyk 

TJ, Mawn BE.  

Cancer risk management decision making for 

BRCA+ women 

West J Nurs 

Res.  
2015 

Fonte: Autoria própria. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leonarczyk%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24470135
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leonarczyk%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24470135
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mawn%20BE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24470135
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A aproximação da enfermagem com a abordagem fenomenológica visa à compreensão 

do ser, pacientes, familiares ou enfermeiros para subsidiar um cuidado mais humano, integral 

e ético, visto que a visão fragmentada do corpo e o tecnicismo distanciam os profissionais desta 

perspectiva ocasionando deficiências ao cuidado com sérios impactos na saúde da população.  

As discussões acerca da vivência da mulher e dos familiares colaboram para um cuidado 

mais humano. A fenomenologia traz possibilidades de construir uma nova maneira de pensar o 

homem, propondo à enfermagem uma forma de cuidar que embarque primeiramente uma 

compreensão do outro e que possibilite-o doar um novo sentido à sua vida perante as angústias 

decorrentes dos agravos à saúde.  

Os aspectos relacionados à prevenção secundária e detecção precoce destacam a 

necessidade de compreensão das subjetividades envolvidas nesse processo para elaboração de 

programas de cuidado mais eficazes visto as necessidades da saúde pública brasileira.  

A produção do conhecimento acerca do câncer de mama na perspectiva fenomenológica 

é relevante e traz contribuições tanto para assistência quanto para a orientação das políticas 

públicas no controle do câncer de mama, mas ainda necessitamos de estudos que utilizem essa 

perspectiva para produção do conhecimento e cuidado em Enfermagem para a Vida de 

Qualidade. 
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3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CÂNCER DE MAMA 

 

3.1 O CÂNCER DE MAMA 

 

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (2015), o câncer de mama é a neoplasia 

maligna de maior incidência e maior mortalidade na população feminina mundial e brasileira. 

A estimativa de câncer de mama do Brasil para 2016 é de 57.596 mil casos. Sem considerar os 

tumores de pele não melanoma, esse tipo de câncer é o mais frequente nas mulheres das regiões 

Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste. Na região Norte é o segundo tumor mais incidente. 

O câncer de mama é considerado uma doença multifatorial, estão associados fatores 

biológicos-endócrinos, vida reprodutiva, história familiar de câncer de mama e alta densidade 

do tecido mamário. A idade é o principal fator de risco para o câncer de mama. As taxas de 

incidência aumentam rapidamente até os 50 anos e, posteriormente, esse aumento ocorre de 

forma mais lenta. Em mulheres jovens o câncer de mama apresenta características clínicas e 

epidemiológicas diferenciadas apresentando maior agressividade e alta taxa de presença da 

mutação dos genes BRCA1 e BRCA2, além da superexpressão de gene do fator de crescimento 

epidérmico humano receptor 2 (HER2) (INCA, 2015). 

Fatores relacionados à vida reprodutiva, como nuliparidade (associado ao número de 

ciclos ovarianos) e ter o primeiro filho após os trinta anos, estão associados ao aumento do risco 

de câncer de mama. A história familiar positiva (alterações genéticas) associa-se a um aumento 

do risco em cerca de duas a três vezes.  No entanto, cerca de nove em cada dez casos de câncer 

de mama ocorrem em mulheres sem história familiar (INCA, 2015). 

Também são considerados fatores de risco o álcool, tabagismo, excesso de peso, 

exposição à radiação ionizante, estresse e uso de hormônios (anticoncepcionais ou terapia de 

reposição hormonal).  

O câncer de mama é caracterizado como uma doença heterogênea com relação à clínica 

e à morfologia. Mais de 20 subtipos diferentes da doença já foram identificados, sendo o 

carcinoma ductal invasivo o mais frequente, os demais são o carcinoma lobular, tubular, 

mucinoso, medular, micropapilar e papilar (INCA, 2015). 

A prevenção primária consiste em medidas como uma alimentação saudável, prática de 

atividade física regular e manutenção do peso ideal, que podem evitar cerca de 30% dos casos 

de câncer de mama. Há o incentivo à detecção precoce através do autoexame das mamas, exame 

clínico anual das mamas a partir dos 40 anos e uma mamografia a cada dois anos para mulheres 

de 50 a 69 anos. São consideradas mulheres com elevado risco para o câncer de mama as que 
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apresentam história familiar de câncer de mama em parentes de primeiro grau em qualquer 

idade. Nestes casos é recomendado o acompanhamento clínico individualizado (INCA, 2015). 

A avaliação para o diagnóstico inclui: exame físico das mamas (estático e dinâmico), 

exame físico da axila, regiões supra e infraclavicular e paraesternal e dos complexos aréolos-

papilares; avaliação de exames de imagem (mamografia, ultrassonografia, mamografia e 

ressonância magnética); e exame citológico (PAAF). O diagnóstico definitivo é confirmado por 

revisão e/ou realização de exames histopatológicos (biópsia ou exame histológico da peça 

operatória) (GUIMARÃES; ROSA, 2008). 

Para o estadiamento, utiliza-se a Classificação TNM, 7° Classificação de Tumores 

Malignos, formulada pela União Internacional Contra o Câncer (UICC). Inclui avaliação de 

tamanho do tumor primário (T), comprometimento de linfonodos (N) e presença de metástase 

(M) (INCA, 2008). 

 

3.2 TRATAMENTO 

 

O tratamento do câncer de mama inclui modalidades como a cirurgia, radioterapia, 

hormonioterapia, quimioterapia e uso de drogas alvo moleculares. 

 

3.2.1 Cirurgia  

 

O tratamento cirúrgico padrão do câncer de mama atual inclui a ressecção do tumor com 

margem de segurança e estadiamento axilar. A mastectomia radical modificada (MRM) é 

reservada para pacientes não candidatas a uma cirurgia conservadora, no entanto algumas MRM 

podem ser evitadas com administração de um tratamento neoadjuvante. A dissecção axilar 

permite uma avaliação do número de linfonodos afetados. A ressecção do linfonodo sentinela 

pode evitar a dissecção completa da axila reduzindo a morbidade (GUIMARÃES; ROSA, 

2008). 

O tratamento cirúrgico é considerado mutilante e causa um impacto considerável na 

autoimagem da mulher afetando sua qualidade de vida. As estratégias que visam promover uma 

cirurgia conservadora são importantes, assim como a garantia da reconstrução da mama após a 

cirurgia. O diagnóstico em estádios iniciais é um fator preditivo de bom prognóstico, sendo as 

campanhas para a detecção precoce do câncer de mama essenciais para uma melhor qualidade 

de vida da mulher acometida, melhores índices de sobrevida e mortalidade.  
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3.2.2 Radioterapia  

 

A radioterapia reduz o risco de recidiva loco-regional, podendo ser realizada de 3 a 6 

meses após a cirurgia e após a quimioterapia adjuvante. A radioterapia neoadjuvante é indicada 

para pacientes sem condições cirúrgicas e pacientes que falham ou devido a alguma 

comorbidade clínica não podem ser submetidas à quimioterapia neoadjuvante (GUIMARÃES, 

ROSA, 2008). 

O efeito adverso da radioterapia é a radiodermite que pode ocorrer como uma hiperemia 

cutânea (G1) e evoluir para uma ulceração (G4). O cuidado de enfermagem consiste em 

orientações realizadas durante as consultas de enfermagem (hidratação e proteção da pele, 

ingesta hídrica, uso de roupas confortáveis) e no cuidado a lesões que podem surgir. A fadiga, 

mucosite e xerostomia são efeitos colaterais que também podem estar presentes (INCA, 2008).  

O uso de aparelhos que emitem a radiação mais direcionada ao tumor afetando menos as áreas 

adjacentes diminuem os efeitos colaterais relacionados ao dano aos órgãos adjacentes. 

 

3.2.3 Hormonioterapia 

 

A Hormonioterapia é indicada em todas as pacientes cujos tumores expressam receptor 

hormonal (estrogênio e/ou progesterona). A hormonioterapia apresenta duas estratégias: 

bloqueio dos receptores hormonais (Tamoxifeno) ou supressão da produção de hormônios 

(castração cirúrgica, análogos do GnRH-Gonadotropin releasing hormone, inibidores da 

aromatase). Em pacientes pré-menopausadas é indicado o Tamoxifeno por cinco anos. Há 

associação de Tamoxifeno com análogos do GnRH (Goserelina), porém com mais toxicidade. 

Em pacientes pós-menopausadas, o tratamento inclui o Tamoxifeno ou Inibidores da aromatase 

(Anastrozol ou Letrozol) (GUIMARÃES; ROSA, 2008). 

Com a hormonioterapia ocorre alteração da função sexual e reprodutividade que já 

foram prejudicadas pelos tratamentos prévios.  O cuidado em relação à função sexual é muitas 

vezes negligenciado, sendo importante que o enfermeiro crie estratégias que permitam que o 

paciente dialogue sobre essa questão de forma confortável e respeitosa. 

Os efeitos colaterais da terapia com Tamoxifeno são alterações na mucosa da vagina, 

fogachos, náuseas, vômitos, tontura, alopecia e retenção de líquidos. A menstruação é 

suprimida e as mulheres em idade fértil devem ser orientadas a evitar a gestação utilizando 

métodos de barreira.  Os inibidores da aromatase causam rubores, astenia, dor articular, cefaleia, 

vômito, sonolência, hipercolesterolemia, além das alterações na mucosa vaginal (INCA, 2008). 
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3.2.4 Terapia alvo molecular 

 

O Trastuzumab (Herceptin®) é um anticorpo monoclonal humanizado que atinge 

seletivamente o domínio extracelular de uma proteína transmembrana, o HER-2 - Human 

Epidermal growth factor Receptor - 2. O Trastuzumab também pode ser classificado como 

inibidor da tirosina quinase (BONASSA, 2012). 

A superexpressão do HER-2 ocorre devido a uma amplificação genética, a qual é uma 

das alterações genéticas mais comuns no câncer da mama. O oncogene HER-2 ou c-erbB2 

codifica uma proteína semelhante ao receptor do fator de crescimento epidérmico, o que gera 

um aumento da expressão da proteína HER-2 levando a uma multiplicação excessiva da célula. 

O Trastuzumab bloqueia o estímulo ao crescimento tumoral ao ligar-se seletivamente ao HER-

2 (BONASSA, 2012). 

Os efeitos colaterais são relacionados à infusão, em geral de leves a moderadas, e à 

cardiotoxicidade. Guimarães e Rosa (2008) descrevem que, em cinco estudos randomizados, a 

utilização do Trastuzumab resultou em uma redução espetacular (de aproximadamente 50%) 

do risco de recidiva em pacientes com tumores HER-2 positivos. 

 

3.2.5 Quimioterapia 

 

A quimioterapia consiste no uso de agentes químicos, isolados ou em combinação. Os 

antineoplásicos agem diretamente na célula em diversas fases do ciclo celular, sendo que as 

células que se reproduzem ativamente são as mais sensíveis à quimioterapia. Como a maioria 

dos quimioterápicos antineoplásicos atua de forma não específica atinge células malignas e 

benignas gerando toxicidades e limitações ao tratamento (INCA, 2008). 

No câncer de mama, a quimioterapia pode ser utilizada em neoadjuvância com o 

objetivo de promover uma citorredução proporcionado uma cirurgia menos mutiladora. Em 

adjuvância, a quimioterapia proporciona a erradicação de micrometástases e uma maior 

margem de segurança. A quimioterapia paliativa visa à diminuição de sinais e sintomas 

provocados pelo tumor (INCA, 2008). 

Existem muitos protocolos de quimioterapia para o câncer de mama. Novas drogas 

surgem como alternativa e proporcionam sobrevida. Os principais protocolos são os protocolos 

à base de antraciclinas (Epirrubicina, Ciclofosfamida e Docetaxel EC-T, Epirrubicina, 

Ciclofosfamida, Docetaxel e Trastuzumab EC-TH, Fluouracil, Epirrubicina e Ciclofosfamida – 

FEC, Adriamicina, Ciclofosfamida e Paclitaxel – AC-T) e o protolocolo CMF (Metrotrexato, 
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Fluorouracil e Ciclofosfamida).  As antraciclinas resultam em um ganho de sobrevida maior 

em relação ao protocolo CMF que é o protocolo eleito nos casos de risco cardiovascular (INCA, 

2008, p. 414; GUIMARÃES; ROSA, 2008). 

Os efeitos adversos são relacionados às drogas utilizadas e aos sistemas que 

comprometem. Segundo o INCA (2008) as principais toxicidades são: 

▪ Toxicidade hematológica: anemia, neutropenia e trombocitopenia; 

▪ Toxicidade gastrintestinal: náuseas e vômitos, diarreia, constipação, mucosite e 

anorexia, perda do apetite, alteração do paladar;  

▪ Toxicidade neurológica: neuropatia periférica;  

▪ Toxicidade dermatológica: eritema, urticária, hiperpigmentação, fotossensibilidade, 

alteração nas unhas e alopecia;  

▪ Disfunção reprodutiva: relacionada a alterações hormonais, diminuição da libido 

associada também ao estado emocional e autoimagem. 

A fadiga é sintoma importante, muito incidente no tratamento do câncer e pode estar 

presente mesmo antes do tratamento. A fadiga intensifica-se com o nível de toxicidade 

hematológica e está relacionada com o estado emocional do paciente (INCA, 2008). 

A toxicidade cardíaca ocorre por efeito de determinados quimioterápicos e em relação 

com a dose utilizada. Os Antracíclicos e o Trastuzumab causam um maior risco de 

cardiomiopatia e os Taxanos risco de arritmias (GUIMARÃES; ROSA, 2008). 

 

3.3 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM QUIMIOTERAPIA 

 

3.3.1 Consulta de enfermagem 

 

Na consulta de primeira vez, conhecemos o histórico do paciente, identificamos os 

problemas e fazemos as orientações relacionadas às necessidades de cuidado que o paciente 

apresenta em relação à quimioterapia. 

Neste primeiro acolhimento a ansiedade é um diagnóstico marcante e o cuidado baseado 

no excesso de informações técnicas e generalizadas pode não favorecer a tranquilidade do 

paciente e boa compreensão do que se refere ao autocuidado.  

Em cada consulta subsequente é realizada a avaliação da toxicidade, sendo o padrão 

ouro a sua graduação. O uso de instrumentos de mensuração da toxicidade e da qualidade de 

vida é comum na oncologia, são relevantes, porém estes são insuficientes para subsidiar o 

cuidado. 
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3.3.2 Administração da quimioterapia endovenosa 

 

Para administrar a quimioterapia endovenosa o enfermeiro precisa avaliar a condição 

venosa periférica do paciente e eleger uma veia para punção. Preferencialmente são eleitas as 

veias do dorso da mão e as veias do antebraço. São evitadas as veias localizadas das articulações 

dos membros superiores (punho e fossa cubital), veias de pequeno calibre, tortuosas e curtas. 

Os quimioterápicos podem causar danos às veias e aos tecidos adjacentes de ocorrer 

extravasamento. Quimioterápicos irritantes ou vesicantes podem provocar um dano tecidual 

grave, sendo de suma importância a escolha da veia, punção correta e observação constante do 

fluxo e refluxo do acesso venoso, assim como identificar precocemente sinais de flebite. 

A administração da quimioterapia obedece à ordem de infusão que também exige 

atenção dos enfermeiros do setor. As complicações agudas da quimioterapia consistem em 

reações tipo alérgica ou anafiláticas que requerem o uso de suporte ventilatório, administração 

de corticoides e anti-histamínicos para reversão do quadro. 

 

3.3.3 Ativação e desativação de cateter venoso central (totalmente implantado) 

 

Pacientes que não possuem condição venosa satisfatória para receber a quimioterapia 

venosa são indicadas para colocação de Cateter Venoso Central. O cateter Venoso Central 

utilizado nas pacientes com câncer de mama é o Cateter Totalmente Implantado (Porth-a-Cath) 

que consiste em um Porth circular metalizado com um silicone no centro. Esse Porth é 

conectado a um circuito cuja extremidade distal atinge a veia cava superior. O Port geralmente 

é implantado no tórax anterior direito ou esquerdo. O enfermeiro, com técnica asséptica, utiliza 

a agulha de Huber para transpassar o silicone do Porth e assim acessa a circulação sanguínea 

central do paciente. Após administrar os quimioterápicos, esse dispositivo é desativado, com 

técnica asséptica, sendo utilizada uma solução de heparina (2ml SF 0.9% com 1.000 UI de 

heparina – solução padrão do INCA) e retirada a agulha.   
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4 CONSIDERAÇÕES EM FENOMENOLOGIA 

 

4.1 A FENOMENOLOGIA - HUSSERL (1859- 1938) 

 

Sobre o termo fenomenologia encontra-se referências em pensadores do século XVIII 

como Lambert (1728-1777), Kant (1724-1804), Fichte (1762-1814) e na importante obra de 

Hegel - Fenomenologia do Espírito. A fenomenologia, que hoje se conhece como “método 

científico”, foi iniciada por Edmund Husserl (1859-1938) no fim do século XIX (MOREIRA, 

2010). 

Husserl inspirou-se na Psicologia Descritiva de Franz Brentano (1837-1917), que 

trouxe ao seu pensamento o conceito de intencionalidade da consciência onde exorta que toda 

consciência é consciência de algo, fazendo referência ao outro e ao mundo.  

 

O princípio da intencionalidade é que consciência é sempre “consciência de 

alguma coisa”, que ela só é consciência estando dirigida a um objeto (sentido 

de intentio). Por sua vez, o objeto só pode ser definido em sua relação à 

consciência, ele é sempre objeto-para-um-sujeito. Poderemos, pois, falar, 

seguindo Brentano, de uma existência intencional do objeto na consciência. 

Isto não quer dizer que o objeto está dentro da consciência como dentro de 

uma caixa, mas que só tem seu sentido de objeto para uma consciência, que 

sua essência é sempre o termo de uma visada de significação e que sem essa 

visada não poderia falar de objeto, nem, portanto, de uma essência de objeto 

(DARTIGUES, 2008, p. 22). 

 

O conceito de intencionalidade da consciência interpela a forte corrente de pensamento 

promovida por Descartes e Kant. O cogito de Descartes, a supremacia do pensamento e da razão 

promovida por Kant são um legado importante da filosofia moderna e fortes influências no 

mundo científico.  

A fenomenologia de Husserl surgiu como uma alternativa ao naturalismo, 

reducionismo, cientificismo e até mesmo as especulações abstratas da metafísica vigentes na 

sua época. No entanto, Husserl não deixou totalmente tais influências em sua obra, pois sendo 

matemático de formação, buscou rigor metodológico e percorreu o caminho do idealismo 

filosófico, sendo ainda presente em suas primeiras obras o dualismo consciência e objeto. 

O trabalho de Husserl influenciou e continuou sendo desenvolvido por sucessores como 

Edith Stein, Martin Heidegger, Eugene Fink e outros como Max Scheler e Karl Jaspers, na 

Alemanha. Na França, seus principais sucessores foram Emmanuel Lévinas, Maurice Merleau-

Ponty, Jean Paul Sartre, Simone de Bauvoir, Paul Ricoeur e Michel Henry, entre outros 

(MOREIRA, 2010). 
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A fenomenologia de Husserl consiste em “voltar às coisas mesmas”. Consiste em uma 

busca pela descrição da experiência tal como ela é, tal qual ela aparece a consciência antes que 

de qualquer teorização sobre a mesma. É a busca por clarificar temas livres de pressupostos 

científicos e filosóficos.  

“Trata-se de descrever, não de explicar, nem de analisar [...].” afirma Merleau-Ponty 

(2011, p. 3) no prefácio de Fenomenologia da percepção, onde apresenta uma releitura do 

último Husserl. A descrição fenomenológica representa o rigor científico que Husserl buscou 

dar ao método fenomenológico. 

No primeiro Husserl – o das Investigações Lógicas (1901), trata-se de uma 

fenomenologia que não se restringiu a uma psicologia descritiva, mas que se direcionou para 

as essências. Refere-se à experiência da consciência no mundo, a análise transcendental da 

estrutura da consciência pela busca das essências (MOREIRA, 2010). 

Sobre o método fenomenológico, Husserl propôs a redução fenomenológica que 

consiste em deixar o modo natural em que apreendemos os fatos, significa um distanciamento 

do mundo para examinar o modo de constituição da experiência na consciência a fim de 

alcançar sua essência. 

 Segundo Matthews (2010, p. 20), “[...] na redução recuamos, por assim dizer, do nosso 

envolvimento prático cotidiano com o mundo, de modo a estudar os fenômenos apenas como 

fenômenos, independentemente de sua existência efetiva [...]”. 

Husserl propõe uma mudança de atitude que se denomina atitude fenomenológica que 

consiste numa conversão da consciência, ou seja, “se ela suspende sua crença na realidade do 

mundo exterior para se colocar, ela mesma, como consciência transcendental, condição de 

aparição desse mundo e doadora de seu sentido” (DARTIGUES, 2008, p.25). 

Essa forma de conceber a redução fenomenológica, como a investigação de 

pensamentos só enquanto pensamento, livre dos objetos e do mundo em um afastamento das 

implicações da intencionalidade, leva-nos a compreender a fenomenologia de Husserl como 

uma filosofia idealista, transcendental. 

Segundo Merleau-Ponty (2011, p. 7), a redução fenomenológica foi retomada várias 

vezes por Husserl, sendo apresentada como o “[...] retorno a uma consciência transcendental 

diante da qual o mundo se desdobra em uma transparência absoluta [...]”.  

Mas ao retomarmos o conceito de intencionalidade levamos em consideração que não 

há como considerar nossa consciência sem também considerar sua relação com o mundo que 

existe fora dela, portanto, nosso distanciamento do mundo é sempre incompleto. 
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Segundo Dartigues (2008, p. 26) “ A tarefa efetiva da fenomenologia será, pois, analisar 

as vivências intencionais da consciência para perceber como aí se produz o sentido dos 

fenômenos, o sentido desse fenômeno global que se chama mundo. ” 

Na última obra de Husserl, em a Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia 

Transcendental (1936/1970), Husserl apresenta a análise do "mundo vivido" (Lebenswelt), 

relacionada à experiência humana, que favoreceu o redirecionamento de seu pensamento 

caracterizado pelo idealismo transcendental, que foi criticado pelos seus sucessores, 

principalmente os existencialistas. A noção de Lebenswelt tornou a fenomenologia existencial 

possível (MOREIRA, 2010). 

 

4.2 A FENOMENOLOGIA DE MAURICE MERLEAU-PONTY (1908- 1961) 

 

Maurice Merleau-Ponty, escritor e filósofo, liderou o pensamento fenomenológico na 

França. Foi nomeado professor de filosofia na Universidade de Lyon, em 1945, e chamado para 

lecionar na Sorbonne, em Paris, em 1949. Em 1952, ganhou a cadeira de filosofia no Collège 

de France (MERLEAU-PONTY, 2011). 

Em sua obra, Fenomenologia da Percepção (1945), sua tese de doutorado, procurou 

desenvolver uma análise do sujeito no mundo, a partir do Lebenswelt, buscando evitar o 

dualismo e o idealismo transcendental que se via presente em Husserl.  

Segundo Merleau-Ponty, a fenomenologia “[...] é o estudo das essências e, também, é 

uma filosofia que repõe as essências na existência, pois não pretende compreender o homem e 

o mundo de outra maneira senão a partir de sua facticidade [...]” (MERLEAU-PONTY, 2011, 

p. 1).  

Sobre o método fenomenológico, Merleau-Ponty afirma que “o maior ensinamento da 

redução é a impossibilidade de redução completa”, pois não há pensamento, ou ideia, capaz de 

abarcar todo o pensamento. A essência é compreendida no constante confronto do ser no 

mundo, em uma lida efetiva com o mundo em um determinado tempo e no espaço. 

Merleau-Ponty considera a redução fenomenológica como um afrouxar dos laços que 

nos prendem ao cotidiano para reaprender a olhar o mundo (MATTHEWS, 2010). E deste 

mundo não há possibilidade de se retirar totalmente a um pensamento consciente, pois a própria 

consciência é incarnada ou incorporada.  Isto é, não basta o pensar para existir, mas o penso, 

sinto, percebo através de um corpo que interage com o mundo. 
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4.3 O MÉTODO FENOMENOLÓGICO: DISTINÇÕES ENTRE HUSSERL E MERLEAU-

PONTY 

Quadro 5 - O método fenomenológico de Husserl e Merleau-Ponty 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.4 A FENOMENOLOGIA DA PERCEPÇÃO 

 

Merleau-Ponty (2011, p. 141), ao afirmar que “[...] meu corpo inteiro não é para mim 

uma reunião de órgãos justapostos no espaço. Eu o tenho em uma posse indivisa [...]”, 

claramente rompe com conceito moderno de corpo defendido por Descartes, trazendo a ideia 

de que corpo e mente são indissociáveis, assim como a noção de consciência e mundo. Os 

dualismos característicos da filosofia moderna não atendem às perspectivas da fenomenologia 

de Merleau-Ponty que considera o corpo como expressão da singularidade do sujeito no 

contexto de seu tempo e espaço, de suas significações e inter-relações consigo e com o mundo. 

No entanto, a ciência tem privilégios entre nós, apoiada em uma tradição filosófica que 

privilegia a razão e o intelecto sobre os sentidos e leva-nos a pensar que o mundo real e a 

verdade são o que a ciência nos revela através da razão e objetividade (MATTHEWS, 2010). 

O contínuo esforço para olhar o mundo fora desse paradigma é a característica da 

fenomenologia.  

A fenomenologia possibilita compreender o sujeito a partir da experiência vivenciada. 

Essa compreensão é possível quando se analisa a subjetividade conservada no corpo através da 

 

 

HUSSERL 

1. A fenomenologia consiste em “voltar às 

coisas mesmas”; consiste em uma descrição 

da experiência tal como ela aparece para a 

consciência. 

Análise transcendental da estrutura da 

consciência pela busca das essências. 

2. Descrição rigorosa. 

3. Redução fenomenológica:  

Consiste em deixar o modo natural em que 

apreendemos um fato, significa um 

distanciamento do mundo para examinar o 

modo de constituição da experiência na 

consciência.  

4. Fenomenologia transcendental, idealista e 

dualista. 

Influências de Descartes e Kant. 

 

MERLEAU-PONTY 

1. A fenomenologia “é o estudo das essências, mas 

também é uma filosofia que repõe a essência na 

existência, pois não pretende compreender o homem 

e o mundo de outra maneira senão a partir de sua 

facticidade”. 

2. Descrição rigorosa e compreensão. 

3. Redução fenomenológica: 

É um afrouxar dos laços que nos prendem ao 

cotidiano para reaprender a olhar o mundo do qual 

nunca conseguiremos nos retirar totalmente. Seria a 

busca por uma atitude neutra. 

4. Existencialismo. Rompimento com os dualismos 

mente-corpo, consciência-objeto, consciência e 

mundo. 
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linguagem, da narrativa pessoal, onde é possível encontrar a essência do fenômeno e, portanto, 

desvelá-lo (OLIVEIRA et al., 2015). 

Na obra Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty tem na fenomenologia a tarefa 

de esclarecer o significado dos conceitos utilizados por nós com um retorno às fontes do 

significado, caracterizando a percepção como primordial, pois é na percepção que essas fontes 

serão encontradas (MATTHEWS, 2010). A percepção, no entanto, se dá através de um 

envolvimento prático com as coisas, não é só uma ideia, mas uma vivência, uma lida efetiva, 

tendo em vista todas as capacidades do corpo. 

Segundo Nóbrega (2008), a ciência, com base no positivismo, considera a percepção 

como algo distinto da sensação, embora estabeleça relação de causalidade estímulo-resposta. 

Nesse sentido, a percepção é o ato pelo qual a consciência apreende um dado objeto por meio 

das sensações.  

 Segundo a teoria Gestalt, compreende-se a percepção através da noção de campo, em 

que não existem sensações elementares ou objetos isolados. Logo, a percepção não é o 

conhecimento total do objeto, mas uma interpretação sempre provisória e incompleta 

(NÓBREGA, 2008). 

Fenomenologicamente, a percepção está relacionada à atitude corpórea, sendo 

necessária uma nova compreensão de sensação. A sensação não é a consciência de um estado 

ou qualidade. Para Merleau-Ponty, as sensações são compreendidas em movimento: “A cor, 

antes de ser vista, anuncia-se então pela experiência de certa atitude de corpo que só convém a 

ela e com determinada precisão [...]” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 284). 

Essa compreensão de sensação é a base para a compreensão da concepção 

fenomenológica da percepção que considera que a apreensão do sentido ou dos sentidos se faz 

pelo corpo, é um acontecimento da corporeidade, e não uma representação mentalista.  

A compreensão de sensação proposta por Merleau-Ponty diverge da noção de percepção 

proposta pelo pensamento objetivo, fundado no empirismo e no intelectualismo, que 

consideram que a percepção ocorre através da causalidade linear estímulo-resposta. Na 

concepção fenomenológica de percepção, considera-se o corpo, sua expressão criadora a partir 

dos diferentes olhares sobre o mundo (NÓBREGA, 2008). 

Considerando-se que “[...] das coisas ao pensamento das coisas, reduz-se a experiência 

[...]” (MERLEAU-PONTY, 2011 p. 497), nisto Merleau-Ponty afirma que a base da percepção 

está na experiência do sujeito enquanto consciência encarnada e corpo fenomenal, que sente e 

reconhece o mundo considerando sua historicidade e seu simbolismo. As experiências do 

mundo precedem o conhecimento sobre o mesmo.  
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A percepção nos favorece doar sentido e encontrar os significados já existentes no 

mundo, pois somos ativos e passivos em relação à percepção do mundo (MATTHEWS, 2010). 

Não somos somente receptores das representações dos objetos, assim como também não somos 

criadores do mundo a partir das ideias. Estamos no mundo e exercemos e sofremos a ação dele.  

Nesse sentido, vislumbra-se, por meio da Fenomenologia da Percepção, um caminho 

que nos possibilita uma compreensão do ser, considerando o corpo e suas potencialidades na 

construção de saberes e na produção de subjetividades. 
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5 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

5.1 ABORGADEM  

 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa que não está focado em contar o número 

de vezes em que uma variável aparece, mas, sim, que qualidade ela apresenta (LEOPARDI, 

2001). 

O estudo apresenta abordagem fenomenológica com base no referencial filosófico de 

Maurice Merleau-Ponty a partir de sua obra Fenomenologia da Percepção.  

A fenomenologia é o estudo ou a ciência do fenômeno (DARTIGUES, 2008). Da 

etimologia do termo fenomenologia encontra-se o termo grego phenomena, que significa 

“aparências” (MATTHEWS, 2010). Portanto, a fenomenologia se caracteriza como o estudo 

de como as coisas aparecem para a consciência propondo uma reflexão a fim de alcançar sua 

essência. 

 

5.2 CENÁRIO 

 

O estudo foi realizado em uma clínica privada especializada em tratamento oncológico 

ambulatorial (Oncoclínica - Centro de tratamento oncológico), localizada no município do Rio 

de Janeiro. A instituição atende como Day Clinic, os pacientes são atendidos na consulta médica 

e se estiverem em tratamento seguem para a recepção da sala de quimioterapia onde aguardarão 

o acolhimento pela enfermagem. Na sala de quimioterapia, onde os pacientes recebem o 

tratamento quimioterápico, constam 20 poltronas, sendo 10 com estrutura que oferece mais 

privacidade reservada para pacientes que recebem infusão por mais de 3 horas. Neste setor há 

mais 3 salas, que são um consultório médico, uma sala de procedimento e uma sala de 

emergência. A enfermagem atende de 50 a 80 paciente por dia e eventualmente mais de 100 

pacientes por dia.  

 

5.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

As participantes foram pacientes com câncer de mama em tratamento quimioterápico.  

Como critérios de inclusão foram considerados pacientes com:  

• diagnóstico de câncer de mama que estejam em tratamento quimioterápico; 

• ter idade acima de 18 anos. 
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Como critérios de exclusão foram considerados fatores como:  

• presença de alterações psiquiátricas e distúrbios cognitivos que possam interferir 

na comunicação interpessoal; 

• pacientes em quimioterapia paliativa;  

• pacientes que estão recebendo somente anticorpo monoclonal. 

O número de participantes na pesquisa qualitativa é determinado pela necessidade de 

informações, sendo a saturação dos dados um princípio diretivo na amostragem (POLIT; 

BECK, 2011). A técnica de saturação consiste em incluir sujeitos até atingir um ponto em que 

as informações se repetem e se alcançou a redundância.  

A pesquisa fenomenológica, contudo, considera a singularidade de cada narrativa. 

Busca-se a conformidade entre o que descrevemos e o que é efetivamente experimentado e 

narrado pelo sujeito, o que garante a credibilidade da pesquisa (LOUREIRO, 2006.) Assim 

sendo, é no decorrer das entrevistas que se analisa se os dados correspondem à realidade tal 

qual ela é vivida. Participaram do estudo 20 pacientes.  

 

5.4 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

As participantes elegíveis foram informadas sobre objetivos, métodos, benefícios 

previstos, garantia do anonimato e a confidencialidade dos dados, e somente após todos os 

esclarecimentos foram solicitadas a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

TCLE (APÊNDICE 3) em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da pesquisa e uma arquivada 

pelo pesquisador. 

Está informado no TCLE o caráter confidencial de todas as informações relacionadas à 

privacidade da pessoa pela qual o pesquisador é responsável e que todos serão apresentados 

com pseudônimos a serem definidos.  

 O termo contém os contatos do pesquisador responsável para caso o participante do 

estudo precise sejam agendados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer 

dúvida acerca dos procedimentos relacionados à pesquisa.  

O TCLE também deixa claro que os resultados da pesquisa serão tornados públicos em 

trabalhos e/ou revistas científicas e que a retirada do consentimento e permissão de realização 

do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos.  

O TCLE foi elaborado segundo os aspectos relativos à Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que através das suas 
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competências legais estabelece as diretrizes e as normas que regulamentam pesquisas desse 

gênero. 

O Projeto de Pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HUAP, 

após avaliação das chefias dos setores envolvidos na pesquisa e autorização da direção da 

Instituição eleita como cenário da pesquisa. A pesquisa foi aprovada no dia 19 de novembro de 

2016, sob protocolo número 1.826.047 e CAAE 57820116.8.0000.5243 .  

A pesquisa ofereceu o risco mínimo de “alterações do estado emocional” proveniente 

da questão abordada. As participantes da pesquisa têm incluído no tratamento quimioterápico 

o acompanhamento pelo serviço de Psicologia da Instituição, que seria solicitado se houvesse 

qualquer alteração que pudesse causar dano ao estado psicológico/emocional ao 

paciente/sujeito da pesquisa. Foi garantido também a consulta psiquiátrica, caso fosse 

identificada pelo pesquisador a sua necessidade. O sujeito que pode deixar de participar da 

pesquisa em qualquer momento. 

A pesquisa proporcionará benefícios às portadoras do câncer de mama que serão 

submetidas ao tratamento quimioterápico, uma vez que o estudo fornecerá subsídios para 

nortear novas abordagens nas pesquisas que avaliam a qualidade de vida de pacientes com 

câncer e também colabora para a identificação de estratégias para melhoria do cuidado. 

Considerando que o câncer de mama é a neoplasia mais incidente nas mulheres, no Brasil e em 

muitos países, o aperfeiçoamento da assistência de enfermagem nesse contexto torna-se 

relevante. 

 

5.5 SELEÇÃO DAS PARTICIPANTES 

 

As possíveis participantes foram identificadas antecipadamente através da consulta da 

folha de agendamento de quimioterapia do dia. Na folha de agendamento constam nome do 

paciente e do protocolo quimioterápico, sendo, então, possível identificar as pacientes que estão 

tratando o câncer de mama com o protocolo eleito para o estudo. O agendamento de 

quimioterapia foi consultado ao chegar à instituição. Ao verificar a chegada da paciente 

agendada na sala de quimioterapia, aguardou-se que a mesma fosse atendida e que o acesso 

venoso fosse instalado.  

Assim, após os primeiros procedimentos, as pacientes foram abordadas pela 

pesquisadora em relação ao estudo e aos aspectos éticos e legais. Após a assinatura do termo 

de Consentimento Livre Esclarecido, a entrevista foi realizada no decorrer da infusão da 

quimioterapia. As participantes permaneciam em sua poltrona e o seu box foi fechado para que 
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sua privacidade fosse mantida nesse momento. As pacientes que apresentavam o critério de 

exclusão relacionado a distúrbio psiquiátrico e alteração cognitiva que impossibilitasse a 

comunicação verbal foram sinalizadas previamente pelos enfermeiros do setor e não foram 

abordadas.  

 

5.6 COLETA DE DADOS 

 

Para coleta de dados, foi utilizada a entrevista fenomenológica que, segundo Raniere e 

Barreira (2010), é o método de coleta de dados eleito no caso de pesquisas que envolvem as 

experiências vividas de pessoas. A entrevista fenomenológica consiste em uma etapa de 

narração das experiências vividas pelo sujeito a partir da enunciação da questão norteadora. 

Foi utilizado um instrumento de coleta de dados constituído de duas etapas (APÊNDICE 

4): a coleta dos dados sociodemográficos; a entrevista fenomenológica com as seguintes 

questões norteadoras: 

Como você percebe a sua vida diante do tratamento quimioterápico? 

O que seria uma vida de qualidade para você? 

As entrevistas foram gravadas através de dispositivo de áudio.  

 

5.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram transcritos na íntegra e os sujeitos foram identificados por 

códigos. As entrevistas gravadas e as transcritas estão mantidas em posse e guarda do 

pesquisador e mantidas em sigilo. 

Foram utilizadas as etapas propostas por Amadeu Giorgi para análise fenomenológica. 

Segundo Polit e Beck (2011), as etapas consistem em:  

1. Ler todo o conjunto de protocolos para ter uma ideia do todo;  

2. Discriminar unidades a partir da descrição dos participantes do fenômeno estudado;  

3. Articular o insight psicológico em cada uma das unidades de significado;  

4. Sintetizar todas as unidades de sentido transformadas para que componham uma 

declaração consistente, relacionada às experiências dos participantes (chamadas de “estruturas 

da experiência”). 

Os dados foram categorizados em unidades de significado e analisados à luz do 

Referencial teórico de Maurice Merleau-Ponty. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 PERFIL DAS PARTICIPANTES 

 

As entrevistas foram realizadas no período de novembro de 2016 a fevereiro de 2017. 

Foram realizadas vinte entrevistas. Para nomear as participantes utilizou-se a sigla P referente 

à “participante”. Foi adicionado um código numérico em ordem crescente com relação à idade 

das participantes.  

Quadro 6 - Caraterização dos dados sociodemográficos e do protocolo quimioterápico das 

participantes 

Participante Idade 
Estado 

civil 
Escolaridade Profissão/atividade 

Protocolo 

quimioterápico 

P1 32 anos Noiva 
Ensino Superior 

completo 

Administração 

Atuação na área 

jurídica 

AC/T 

Neoadjuvante 

P2 35 anos Casada 
Ensino 

Politécnico 

Gestão de 

atendimento  

AC/T  

Adjuvante 

P3 40 anos Casada Ensino Superior Design de interiores 
AC/T  

Adjuvante 

P4 40 anos Casada Superior completo  
Administração 

Atuação em eventos 

AC/T  

Adjuvante 

P5 41 anos Casada Superior completo 
Administração 

bancária 

Docetaxel +C 

Adjuvante 

P6 42 anos Solteira 
Ensino Médio 

completo 
Massoterapeuta 

AC/T  

Adjuvante 

P7 44 anos Casada Superior completo Professora 
AC/T  

Adjuvante 

P8 44 anos Casada Superior completo 
Advogada 

Militar 
AC/T adjuvante 

P9 48 anos Casada 
Ensino Médio 

completo  
Comerciária 

AC/T 

Neoadjuvante 

P10 48 anos  Casada 
Ensino Médio 

completo 

Representante de 

vendas 

AC/T  

Adjuvante 

P11 53 anos Casada 
Ensino Superior 

completo 
Nutricionista 

AC/T 

Adjuvante 

P12 53 anos Casada 

Ensino 

Fundamental 

completo 

Do lar 
EC/T 

Adjuvante 

P13 57 anos Casada Superior completo Fonoaudióloga 
Docetaxel 

Neoadjuvante 

P14 58 anos Viúva 
Ensino Superior 

completo 
Fonoaudióloga 

AC/T 

Neoadjuvante 

P15 58 anos Viúva 
Ensino Superior 

completo 
Psicóloga 

AC/T 

Neoadjuvante 

P16 60 anos Viúva 

Ensino 

Fundamental 

incompleto 

Do lar 
AC/T 

Adjuvante 

P17 66 anos Casada 
Ensino Superior 

completo 
Assistente social 

AC/T 

Neoadjuvante 

P18 67 anos Casada 
Ensino Médio 

completo 
Do lar 

AC/T  

Adjuvante 
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P19 72 anos Solteira 

Ensino 

Fundamental 

incompleto 

Empregada 

doméstica 

(aposentada) 

AC/T 

Adjuvante 

P20 74 anos  Solteira Superior completo  
Advogada 

(aposentada) 

AC/T  

Adjuvante 

Fonte: Autoria própria. 

 

A amostra apresentada compõe-se de vinte mulheres com câncer de mama em 

tratamento quimioterápico. Em relação ao protocolo quimioterápico, 90% (18) foram 

submetidas a uma quimioterapia composta por Antraciclina e Taxano e 10% com outros 

protocolos. Em relação ao protocolo Antraciclina e Taxano, 85% (17) forma submetidas ao 

protocolo AC/T e 5% (1) ao protocolo com EC/T. em relação aos outros protocolos, 5% (1) 

foram submetidas ao protocolo com Docetaxel (Taxotere) e Ciclofosfamida e 5% (1) 

submetidas ao protocolo com Docetaxel. 

Gráfico 1: Protocolo de Quimioterapia 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

As pacientes participantes submetidas ao protocolo AC/T recebem quatro ciclos de 

Adriamicina e Ciclofosfamida (AC) de 21 em 21 dias e 12 ciclos de Paclitaxel (Taxol) semanal. 

Outro protocolo também composto de Antraciclina e Taxano é o protocolo EC/T que consiste 

em Epirrubicina e Ciclofosfamida por quatro ciclos e Docetaxel (Taxotere) por quatro ciclos.  

Comumente, as pacientes com câncer de mama que recebem o tratamento 

quimioterápico composto de Antraciclina e Taxano chamam a fase composta pela Antraciclina 

de fase vermelha, devido à cor do quimioterápico, e de fase branca a composta pelo Taxano. 

A fase inicial da quimioterapia composta pela Antraciclina tem alta toxicidade, sendo 

responsável pela alopecia total e náuseas e vômitos. No final dessa fase, a alopecia atinge a face 

(queda de supercílios e cílios) acentuando a alteração da autoimagem. A fase com Taxano 

85%

5%5%5%

Protocolo de Quimioterapia

AC/T

EC/T

TC

T
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comumente está associada a relatos de fadiga, que varia de moderada a intensa, em razão da 

mielossupressão causada pelo quimioterápico e pela rotina semanal dos ciclos.  

O protocolo composto por Docetaxel (Taxotere) e Ciclofosfamida é um protocolo de 

quatro ciclos de 21 em 21 dias. O protocolo composto por Docetaxel (Taxotere) de 21 em 21 

dias e na participante do estudo (E13) estavam associados dois anticorpos monoclonais e com 

previsão de quimioterapia adjuvante com antraciclina. Em relação ao tipo de tratamento 

quimioterápico, considerando o momento da cirurgia, 30% (6) foram submetidas à 

quimioterapia neoadjuvante e 70% (14) à quimioterapia adjuvante.  

Gráfico 2: Tipo de quimioterapia 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Quanto ao nível de escolaridade, 60% (12) tinham nível superior completo, 25% (5) 

completaram o ensino médio, 5% (1) ensino fundamental completo e 10% (2) ensino 

fundamental incompleto. Dentre as formações, encontramos: administração, design de 

interiores, fonoaudiologia, serviço social, psicologia e direito. Referente à idade: idade mínima 

de 32 anos e idade máxima de 74 anos. Predomínio da faixa dos 40 anos (40%). 

Gráfico 3: Nível de escolaridade das participantes 

 

Fonte: Autoria própria. 
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6.2 ANÁLISE FENOMENOLÓGICA DOS DEPOIMENTOS 

 

Seguindo as etapas propostas por Amadeu Giorgio para análise fenomenológica. Todas 

as entrevistas foram transcritas integralmente e lidas repetidamente. Analisou-se a vivência de 

cada paciente durante a quimioterapia a partir da percepção da mesma sobre sua vida. Em todo 

momento atentou-se para uma análise compreensiva do fenômeno do estudo. 

As releituras de cada narrativa foram realizadas retomando as questões centrais deste 

estudo de modo que as unidades de significado fossem identificadas delimitando aspectos 

diretamente relacionados ao fenômeno pesquisado. Foi realizado um distanciamento reflexivo, 

buscou-se vislumbrar esses significados, em uma proposição acerca da experiência do 

indivíduo diante dos sentimentos e vivências.  

Por fim, buscou-se sintetizar as unidades de significado, compondo uma declaração 

consistente com relação à experiência das participantes, identificando a estrutura do fenômeno 

estudado. A partir da análise fenomenológica de cada narrativa desvelaram as seguintes 

categorias e subcategorias temáticas: 

1. A percepção de si através do corpo: desvelando a própria identidade  

1.1. A alopecia: considerações sobre autoimagem 

1.2. A fadiga: considerações merleupontinas sobre corpo atual e habitual  

1.3. A transcendência e a imanência no corpo 

2. A percepção do mundo: desvelando os sentidos a partir de uma nova perspectiva. 

3. Considerações sobre Vida de qualidade 

3.1. A saúde como ideal a partir do mundo da vida 

3.2. A rede de apoio: considerações sobre o ser-com-o-outro 

3.1.1  Família e amigos 

3.1.2 A equipe de saúde  

3.1.3 A espiritualidade e religião 
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7 RESULTADOS A LUZ DO REFERENCIAL 

 

7.1  CONSIDERAÇÕES SOBRE A PERCEPÇÃO DE SI ATRAVÉS DO CORPO: 

DEVELANDO A PRÓPRIA IDENTIDADE 

 

Em todos os relatos há uma profunda implicação do corpo na vivência da quimioterapia. 

Identificou-se que o corpo que é afetado desde o âmbito biofísico até o existencial e ontológico. 

Em relação aos sintomas, os mais citados foram: fadiga intensa, náusea, xerostomia e disgeusia. 

A alopecia foi enfatizada em todas as narrativas, sendo esta a principal responsável pelas 

alterações da autoimagem da mulher durante a quimioterapia. A fadiga foi o sintoma mais 

citado e, de acordo com os relatos, é o sintoma que mais altera a vida das mulheres limitando-

as no exercício de suas atividades diárias e interferindo na sua autonomia.  

 

7.1.1 A alopecia: considerações sobre autoimagem 

 

No que diz respeito à alopecia, houve relatos em que a perda do cabelo foi tão dramática 

quanto receber o diagnóstico da doença. Assim se observa nos seguintes depoimentos: 

 

“Então, perder o cabelo me tirou o chão. A cirurgia, não. Fazer quimio, 

não. Porque o cabelo era uma coisa muito importante para mim, 

porque eu achava muito bonito, sempre gostei do meu cabelo” (P15). 

“Não posso pentear que cai. Há uma semana está caindo direto, mas o 

médico avisou que cairia logo. É outra fase terrível” (P16).  

“Depois de quatorze dias o cabelo começou a cair, essa é a parte muito chata, 

porque por mais que saiba que isso vai acontecer, isso eu não me acostumei 

ainda. Embora as pessoas falem que vai nascer, mas não consegui me 

acostumar” (P11). 

 

A alteração da imagem externa da mulher é um episódio marcante durante a 

quimioterapia. A mudança da imagem externa gera também uma alteração da sua imagem 

interna, ou seja, da imagem que a mulher tem de si mesma, subjetivamente, e que corresponde 

a sua identidade.  

Segundo Merleau-Ponty, o corpo não é objeto, compreendido somente pela instância 

física, mas é um corpo que corresponde a “meu corpo pessoal”, um corpo próprio, que situa 
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uma existência.  Com isso, compreendemos o quanto pode ser dramático uma mudança da 

autoimagem da mulher com a perda de seu cabelo. A mudança do seu rosto, da forma de se 

apresentar significa uma mudança relacionada ao seu Ser e que requer uma adaptação. 

Aceitação da alopecia favorece a adaptação consigo e com o mundo e gera novas formas de 

comportamento. 

 

“E frustração de ter que abrir mão de coisas que eu adoro, sauna e praia, né. 

Então eu nunca mais fiz sauna. Praia implica sol, implica cervejinha, implica 

molhar o cabelo, que não tenho cabelo, não pode molhar a peruca, então não 

tem praia. Então é adaptar, não tem para agora, uma hora volta” (P15). 

 

Observa-se a necessidade de adaptação relacionada com a percepção que se tem de si 

mesmo e que está relacionada com o mundo e com o outro. As alternativas que são fornecidas 

para um melhor enfretamento dessa fase consistem em orientação e apoio desde o primeiro 

momento. É necessário conhecer cada mulher e sua perspectiva sobre seu rosto e sua identidade, 

visto que a valorização do cabelo como símbolo de beleza feminina é singular e cada mulher 

reage de forma diferente a essa fase que é bastante peculiar a todas.  

Compreender essas peculiaridades é levar em consideração a percepção do corpo, mas 

não do corpo biofísico, mas do corpo identidade, corpo sujeito. Tal compreensão 

instrumentaliza os profissionais de saúde a buscar junto com a mulher as medidas que lhe 

favoreçam aceitar, enfrentar, adaptar-se à nova imagem e a superar essa fase da forma que 

melhor a convém. Assim, as indicações de peruca e lenços não se tornam futilidades ou uma 

obrigatoriedade para a mulher, mas um cuidado que emerge de uma necessidade singular. 

O enfrentamento da percepção do outro também é uma questão relevante nesse processo 

e está relacionado à aceitação, confiança e superação. Há as mulheres que não escondem a 

alopecia, outras que escondem do marido, outras que escondem dos desconhecidos. 

Compreende-se que entre o revelar e o esconder a alopecia existem inúmeros sentimentos, 

vivências e percepções relacionadas à percepção de si e do outro. No seguinte relato, 

compreende-se o constrangimento que surge no vivencia da percepção do outro em relação a 

alopecia. 

 

“Então essa parte do cabelo é algo que não me preocupa, nem me preocupou. 

Só me incomodou a primeira saída, a primeira vez que eu saí, porque eu 

comecei a ver algo que eu não percebia, que eu via, mas eu não imaginava 

que as pessoas pudessem passar que é questão do preconceito” (P1). 
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Uma participante (P5) optou pela crioterapia no couro cabeludo. A crioterapia consiste 

no resfriamento do couro cabeludo através de uma touca térmica durante a quimioterapia. Este 

procedimento diminui a ocorrência da alopecia total. Em sua narrativa a participante expressou 

o quanto a alopecia alteraria sua vida em relação a si mesma e ao outro. 

 

“Eu falo que é um senso de controle que a gente tem da doença. Não é a 

doença [...] porque quando você está careca você fica naquela situação o 

tempo inteiro, com cabelo parece que você tem o controle de tudo. Você fala 

para quem você quiser, se você quiser falar o que você está passando. Você 

olha no espelho você não vê mudança muito radical. Assim, eu estou muito 

bem porque eu estou com cabelo. Eu tenho certeza que se cair, meu emocional 

vai ficar muito abalado” (P5). 

 

Compreende-se que a alopecia gera uma angústia quanto à percepção do outro e, no 

relato da participante E5, mais do que a mastectomia, já que a alopecia é mais evidente e a 

mulher se sente mais exposta ao olhar e estranhamento do outro. Existe uma recusa de ser vista 

de modo inferior, como disseram as entrevistadas P14 e P1.  

 

“Eu não quero que ninguém fique com pena de mim não [...] toda vez eu estou 

de lenço eu notei um olhar de pena na rua, e não me fez bem isso, sabe. Eu 

não quero esse olhar [...]. Não se identificar com a doença também é essencial 

” (P14). 

“Mas eu senti um preconceito [...]. Eu sentia que as pessoas olhavam e depois 

eu percebi que era por conta da doença” (P1). 

 

Houve a necessidade de enfrentar o olhar do outro e reagir de forma a não adoecer pelo 

estigma social da doença, pela ideia de morte iminente e dos rótulos que foram criados acerca 

do câncer e da quimioterapia que ficam evidentes com a alopecia. A alopecia expõe a mulher a 

esses rótulos e julgamentos, sendo então necessário lidar com a percepção do outro, o que pode 

ser perturbador.  

A aceitação, no entanto, proporciona melhores condições de enfrentamento e utilização 

das estratégias que melhorem a percepção de si mesma, de sua autoimagem e identidade, assim 

como a ressignificação de sua feminilidade.  A percepção do outro pode ser encarada de forma 

mais suave, desde que o desvelar da própria identidade tenha sido orientado pela autenticidade. 

Posterior a isso surge a necessidade de compartilhar o que surgiu de positivo a partir da vivência 

da superação. Persiste o desejo de ser admirada, mesmo que através de outras qualidades.  

 



51 

“Tem gente que esconde, não quer que ninguém saiba, né [...]. Eu acho que 

não é uma doença contagiosa, se fosse você tinha que se esconder mais né, 

para não passar para ninguém, mas essa não. Essa você passa só exemplo 

que tem que realmente se cuidar” (P17). 

 

7.1.2 A fadiga: considerações merleaupontianas sobre o corpo habitual e atual  

 

A fadiga provoca um afastamento das atividades que a mulher está inserida. O corpo 

fadigado não corresponde às expectativas da mulher ativa, que precisa adaptar-se a uma nova 

rotina e, principalmente, a uma nova maneira de ser.  

 

“Nos dias que eu fiquei cansada, no remédio vermelho, é chato você ficar 

cansada. Você quer trabalhar, você quer fazer as coisas em casa, você quer 

ir para o trabalho, mas (eu) não podia porque eu estava cansada, o corpo 

estava cansado. Eu não estava cansada, mas o corpo não aguentava. Então 

tem que ter paciência com o jumentinho (o corpo)” (P14). 

“Então, mais difícil para mim nessa fase foi dar um tempo. Dar um tempo 

disso tudo, porque você fica fragilizada por conta da medicação [...]. Mas 

assim eu procuro viver, agora, para sempre, eternamente, [...] um dia de cada 

vez” (P4). 

“Eu ficava sete dias de cama, sem força para levantar e tive um pouco de 

enjoo [...]. Era um sono que eu não conseguia fazer nada, não conseguia abrir 

o olho, não conseguia levantar para ir ao banheiro, nem comer, não tinha 

forças. [...] depois de tudo isso que eu passei a gente enxergou, a gente 

repensa muitas coisas e enxerga por outro ângulo, então as prioridades hoje 

são outras” (P11). 

 

“A quimio vermelha me deixava às vezes um pouco tonta. Então eu tive que 

diminuir bastante o consultório nesse período. Ficava no dia, ficava bem 

prostrada [...]. Então é adaptar, não tem para agora, uma hora volta” (E15). 

 “Tá me faltando energia, tá me faltando ... não tá me faltando saúde, porque 

eu não estou sem saúde, eu tenho saúde, mas é como se não tivesse. Com todos 

esses efeitos colaterais é como se não tivesse. É como se você estivesse 

doente” (P3). 

 

Nesses relatos, compreende-se como a fadiga causa impactos na vida da mulher, pois 

existem inúmeras atividades, as quais a mulher é responsável e participante ativa e o fato de 

não as exercer altera aspectos sociais e financeiros da mulher e sua da família. 

O impacto da fadiga é melhor compreendido quando nos colocamos na ordem da vida 

prática e descobrimos que a fadiga define o sentir-se doente durante a quimioterapia. É expresso 

o pesaroso sentimento de não viver mais no ritmo do mundo que se percebia.  
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Para Merleau-Ponty (2011, p 121) “A vontade de ter um corpo são ou a recusa de um 

corpo doente não são formuladas por eles mesmos [...] não são da ordem do eu penso”. O 

impacto da fadiga não é totalmente compreendido na dimensão fisiológica ou psicológica, mas 

através da perspectiva do ser no mundo. 

Para Merleau-Ponty o corpo comporta duas camadas distintas: o corpo atual e o corpo 

habitual e utiliza o exemplo do membro fantasma para elucidar esta ideia. O corpo atual é o 

corpo fisiológico cujo a função se perde quando um membro é amputado. O corpo habitual é 

como um sentir ainda presente um membro, como uma espécie de psiquismo latente, onde 

entende-se que o membro e a sua função ainda existem por estarem evolvidos na existência, no 

hábito do ser (MERLEAU-PONTY, 2011). 

A existência, portanto, é a dimensão que encarregada de fazer a união ou a engrenagem 

entre o fisiológico e o psicológico e realiza a integração dos contrários. A dimensão que 

Merleau-Ponty chama de existência, é em Heidegger, ser-no-mundo ((In-der-Welt-Sein). Na 

perspectiva do ser-no-mundo, podemos compreender esse fenômeno, que consiste na 

consciência engajada que guarda o campo prático que o paciente possuía antes da perda do 

membro. “Trata-se de um saber latente que consiste na experiência de um antigo presente que 

não decidiu tornar-se verdadeiramente passado, mas que permanece quase-presente” 

(CARDIM, 2007, p. 25).  

Então, assim, compreendemos as implicações da fadiga na vida da mulher. A fadiga, 

compreendida na perspectiva do ser-no-mundo, é a expressão do sentir-se doente, limitada, 

como se houvesse uma amputação, mas que é rejeitada, pois permanece o engajamento do ser 

no mundo, suas funções e expectativas, em suma seu existir. O corpo expressa essa 

ambiguidade, pois podemos transcender a condição fisiológica e podemos niilizar diante da 

situação que o corpo impõe. É a intencionalidade da consciência, ou seja, o seu ir ao mundo 

que vai delinear o existir. 

 

“Eu tinha uma vida intensa, então o que eu estou tendo ... que aprender a 

lidar com a rotina. A rotina caseira. Eu tive que buscar outras alternativas 

para que eu não surtasse no início. ... eu não sabia lidar com o fato de eu 

estar em casa e eu não ter muito o que fazer, aquela rotina naqueles dias até 

a próxima quimio e rever tudo novamente, medo e tal. Aí eu precisei de ajuda 

né. Falei assim “não, eu vou ter que arrumar um meio de reverter esse quadro 

de eu não estar trabalhando, de eu buscar outras coisas para fazer. Aí 

procurei ajuda psicológica foi muito importante” (P1). 
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Compreendemos que as implicações da fadiga estão relacionadas ao mundo vivido. A 

adaptação a essa condição mostrou-se ser necessária não só do ponto de vista prático, 

relacionado às atividades diárias, mas também do ponto de vista subjetivo, de como se viver a 

vida. A resiliência neste momento é determinante para superação dessa fase longa causada por 

esse sintoma. A abordagem transdisciplinar neste momento é um fator crucial para auxiliar na 

identificação de novas potencialidades, ressignificação do ser útil e formas de superação. É 

importante evitar abordagens dualistas e reducionistas em relação a fadiga, mas cuidar a partir 

do campo prático a que pertence esse fenômeno, ao mundo da vida. 

 

7.1.3 A transcendência e imanência no corpo 

 

Identificou-se uma percepção de corpo relacionada a uma visão dualista do corpo. As 

narrativas de P14 e P1 revelam uma concepção de corpo dividido, onde a mente está dissociada 

do corpo e a mente abarca toda a sua totalidade e a despeito da limitação. 

 

“Então eu já tinha construído uma consciência de que eu sou algo além do 

corpo né. Tenho um corpo, então é o corpo que adoece” (P14). 

“No meu caso eu estava psicologicamente tão evoluída, eu estava numa fase 

tão assim [...] evoluída na minha vida que o seio e o cabelo para mim não 

eram o mais importante naquele momento” (P1). 

 

Nesses relatos, observa-se predomínio de uma visão cartesiana sobre corpo, em que a 

identidade pessoal está dissociada do corpo. Identifica-se nessas falas a questão do cogito, em 

que o corpo se torna objeto, podendo até mesmo ser reduzido à ideia.  

Na perspectiva Merleaupontina, no entanto, considera-se que o corpo situa o sujeito no 

mundo. O sujeito deixa de ser sujeito de sobrevoo quando está situado em seu corpo (CARDIM, 

2007). Portanto, a ideia de sujeito transcendental está intimamente relacionada ainda com a sua 

imanência, corpo e mundo, visto que, apesar da ideia construída de “supremacia da mente”, as 

atitudes são ainda de adaptação às condições do corpo, como observa-se no seguinte relatos: 

 

“[...] eu não estava cansada, mas o corpo não aguentava. Então tem 

que ter paciência com o jumentinho (o corpo)” (P14). 
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Cardim (2007) explica que o primado da percepção é, em suma, a colocação em relevo 

de nossa maneira primordial de nos relacionarmos com o mundo, privilegiando a “relação de 

ser” segundo a qual paradoxalmente o sujeito é seu corpo, seu mundo e sua situação. Nesta 

“relação de ser” revela-se a ambiguidade da imanência e transcendência, onde Merleau-Ponty 

pretende encontrar na percepção a sua “inerência vital” e a sua “intenção racional” ao mesmo 

tempo. 

Segundo Cardim (2007, p. 10) Merleau-Ponty “pretende matizar a ambiguidade 

fundamental da percepção – ao mesmo tempo projeção do sujeito, do interior, do que se constrói 

como subjetivo (imanência) e abertura para o mundo exterior, para o diverso, para o que se 

objetiviza (transcendência) ”. 

 

Há pois na percepção um paradoxo da imanência e da transcendência. 

Imanência, posto que o percebido não poderia ser estranho àquele que 

percebe; transcendência, posto que comporta sempre um além do que está 

imediatamente dado. E esses dois elementos da percepção não são 

contraditórios propriamente falando porque se refletirmos sobre essa noção de 

perspectiva, se reproduzirmos em pensamento a experiência perspetiva, 

veremos que a evidência própria do percebido, a aparição de ‘alguma coisa’, 

exige indivisivelmente essa presença e essa ausência (MERLEAU-PONTY, 

2015, p. 37). 

 

No corpo, a partir da percepção, revelam-se a imanência e a transcendência, nisto 

consiste a filosofia da ambiguidade em Merleau-Ponty. A partir da percepção, na “relação de 

ser” no mundo e com o mundo, constata-se a própria existência no âmbito que esta 

imediatamente posto (inerência vital) e no âmbito que vai além de si mesmo e vai de encontro 

ao absoluto e transcendental. Essa ambiguidade é o ponto de encontro “do alto e do baixo” que 

se contempla através da percepção e a partir da experiência podemos refletir e objetivar o ser e 

o mundo.  

Nesta perspectiva, contrária ao dualismo mente-corpo e a ideia de corpo como objeto, 

compreendemos que é impossível separar o sujeito do corpo, tal perspectiva leva a compreensão 

que eu sou o meu corpo e o mundo que experimento, vivencio e idealizo. Meu corpo não é 

objeto que pode ser reduzido a ideia, mas meu corpo “sou eu” e, assim, compreende-se que se 

o corpo adoece, o sujeito também adoece. Mas, segundo Merleau-Ponty (2011, p. 121): 

 

Aquilo que em nós recusa a mutilação e a deficiência é e um Eu engajado em 

um certo mundo físico e inter-humano, que continua a estender-se para seu 

mundo a despeito de deficiências ou de amputações, e que, nessa medida, não 

as reconhece de jure. A recusa da deficiência é apenas o avesso de nossa 



55 

inerência a um mundo, a negação implícita daquilo que se opõe ao movimento 

natural que nos lança a nossas tarefas, a nossas preocupações, a nossa situação, 

a nossos horizontes familiares. 

 

Há, no entanto, a utilização da idealização e busca do transcendental para a superação, 

mas que ainda está entrelaçada na condição biofísica. A idealização não anula a condição vital 

presente, mas parte dela para se elevar. A percepção do corpo nos revela essa ambiguidade 

semelhante a liberdade e escravidão. 

Na fala de P14, encontramos um alto grau intelectual a respeito de sua vivência. Sua 

narrativa demonstra um pensamento elaborado proveniente de suas reflexões prévias. Apesar 

de sua ideia intelectual buscar prevalecer sobre o corpo, a sua vivência perceptiva, a princípio 

adversa, gerou mais enriquecimento intelectual. Houve uma nova compreensão do próprio 

corpo a partir de uma perspectiva nova sobre a sua limitação, revelando sua resiliência, suas 

novas potencialidades e autenticidade. 

Ao perguntar sobre a percepção da sua vida durante a quimioterapia, obtivemos de P14 

a seguinte resposta:  

 

“Mais rica. Acho que o olhar muda para a vida. Eu acho que o que, a 

gente fica, eu pelo menos acho que eu fiquei mais sensível para o amor. 

Me vi assim rodeada de muito amor. Choro [...]” (P14). 

 

Mediante a sua experiência com familiares de crianças autistas, P14 faz a seguinte 

reflexão: 

 

“Acho que a gente tem que viver para de fato aprender. Então assim, 

eu tinha aprendido na teoria, né. E agora eu estou aprendendo na 

prática. E a prática é muito mais rica, né” (P14).  

 

Este pensamento está em consonância com a perspectiva merleupontiana de que a 

reflexão está ancorada no mundo perceptível. A participante nesse momento conclui que a vida 

é mais autêntica quando a provamos com nossos sentidos, quando percebemos, quando 

vivenciamos. O que foi dito, então, é que o viver traz um conhecimento mais autêntico do que 

somente saber a nível racional. Neste sentido, o viver é o existir e perceber a si e ao mundo. 
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[...] ligada à existência, ou melhor, enraizada nela, a percepção é a experiência 

de um sujeito em contato com a facticidade do mundo. Por outro, a experiência 

perceptiva é, propriamente falando, constatação da existência, no sentido de 

que toda existência reenvia a uma experiência perceptiva; correlativamente, a 

própria essência deve ser pensada em sua relação com a existência, já que está 

ligada a uma experiência perceptiva. Ora, isto nos leva a compreender que se 

por um lado a percepção precede a reflexão, por outro, a própria reflexão se 

ancora no mundo perceptivo (CARDIM, 2007, p 10-11). 

 

A análise das narrativas permitiu compreender o quanto a percepção do corpo agrega 

em comportamento e resposta diante das adversidades. É necessária uma abordagem 

transdisciplinar e profunda para chegar a essa compreensão do outro e enfim dar-lhe o suporte 

que precisa para chegar onde se almeja. 

 

7.2  CONSIDERAÇÕES SOBRE A PERCEPÇÃO DO MUNDO: DESVELANDO OS 

SENTIDOS A PARTIR DE UMA NOVA PERSPECTIVA. 

 

Para Merleau-Ponty (2011, p. 122), “[...] o corpo é o veículo do ser no mundo, e ter um 

corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, confundir-se com certos projetos e 

empenhar-se continuamente neles”.  

Nas narrativas deste estudo, todas as mulheres eram ativas, estavam envolvidas com 

atividades profissionais ou domésticas. O afastamento das atividades devido à fadiga e as 

adaptações com o corpo e com sua capacidade de produzir despertaram uma nova percepção 

sobre si mesma e sobre o mundo. Observou-se um processo de análise da própria vida, atitudes, 

opções que fizeram da quimioterapia um marco para uma mudança radical de relação com o 

mundo e a própria vida. Assim, compreende-se as seguintes respostas: 

 

“A busca por um novo sentido que é o que eu estou vivendo [...]. Então como 

é que eu trabalho para cada vez estar melhor, o meu corpo ajudar [...]. Então 

ao invés de eu entrar num esquema de depressão, eu escrevo mais sobre 

superação” (P15). 

 

“Acho que o câncer tem me trazido coisas bastante significativas e assim as 

histórias também, outras histórias também, você passa a ler, a ver os 

problemas dos outros de uma outra maneira [...]. Assim a minha vida pós- 

câncer será de outra maneira. Eu sempre fui muito ansiosa, sempre fui muito 

estressada. Não sei se devido a isso, eu sempre tive muita pressa de tudo, 

sempre fui uma pessoa, assim, que buscava muitas coisas, assim e me 

frustrava muito facilmente. Planejar muito, me frustrar muito, porque nem 

sempre... na maioria das vezes não sai como nós planejamos. Então assim, eu 

acho que estou aprendendo isso na marra. Chegou num ponto que a doença 
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veio para você parar e pensar um pouquinho se o que você já tem já não é 

suficiente ou o que você não está dando muita importância. O que você tanto 

quer se é realmente isso que vale a pena. Essas coisas. Acho que agradecer 

mais, reclamar menos e essa fase é o que eu tenho feito, por mais que seja um 

período difícil, a quimio, ela tem me mostrado o lado bom” (P1). 

 

“A partir de agora muita coisa mudou. Durante a quimioterapia e durante 

um bom tempo, eu penso que os momentos felizes têm que ser vividos ao 

máximo. [...] e isso também é bom (a finitude), porque alerta a gente. Alerta 

para melhorar a alimentação, para fazer uma atividade física, para procurar 

ser mais feliz e se preocupar menos com as coisas sabe. Brigar menos, 

reclamar menos. Evitar algumas coisas que você sabe que faz mal, mas aí 

entra a maturidade junto. Por que a vida é um sopro mesmo” (P5). 

 

A mulher vivencia a mudança física, a mudança intrínseca e a mudança de atitude, em 

uma tríade que envolve corpo, subjetividade e mundo. O corpo é sujeito da percepção e, 

portanto, participa da formação das concepções de mundo e de vida. Mundo, que para Merleau-

Ponty é essencialmente inacabado e está aí para ser compreendido a partir de diferentes pontos 

de vista (NÓBREGA, 2008). 

Identificou-se, então, uma reflexão sobre o próprio ser, uma reflexão sobre a própria 

existência, a busca do sentido do ser sendo permeada pela percepção de um corpo próprio 

situado no mundo. Vimos, assim, que a percepção do mundo é despertada pela experiência do 

mundo com o corpo que percebe e reflete e ultrapassa o factual. 

 

Nós reaprendemos a sentir nosso corpo, reencontramos, sob o saber objetivo 

e distante do corpo, este outro saber que temos dele porque ele está sempre 

conosco e porque nós somos corpo. Da mesma maneira, será preciso despertar 

a experiência do mundo tal como ele nos aparece enquanto estamos no mundo 

por nosso corpo, enquanto percebemos o mundo com nosso corpo. Mas, 

retomando assim o contato com o corpo e com o mundo, é também a nós 

mesmos que iremos reencontrar, já que, se percebemos com o nosso corpo, o 

corpo é um eu natural e como que sujeito da percepção (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 278). 

 

Esta experiência, a princípio angustiante, despertou de um novo olhar e um novo 

conhecimento sobre si e sobre o mundo, entre imanência e transcendência, o sujeito põe-se 

adiante em um novo projeto de vida que, muitas vezes, é mais autêntico e visa a sua plenitude. 

O ideal pessoal construído é o almejo por uma vida melhor, por saúde e por felicidade. 
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7.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE VIDA DE QUALIDADE 

 

7.3.1 A saúde como ideal a partir do mundo da vida 

 

Após narrarem sua percepção sobre a vida durante a quimioterapia, muitas já 

respondiam sobre seus ideais e suas necessidades a partir do que vivenciam antes do 

diagnóstico, antes do tratamento e do que vivenciam no momento. O trauma do diagnóstico, a 

ideia de morte, as limitações causadas pelos sintomas tratamento, as mudanças na vida diária 

levaram a ter saúde como o principal fator essencial para se ter uma vida de qualidade.  

Ao responderem sobre o que seria uma vida de qualidade, apresentam-se as seguintes 

considerações:  

 

“Com saúde [...]. Porque com esse problema todo, né. Só quando eu estiver 

bem mesmo [...]. Agora tenho que esperar isso né, a quimioterapia, para ver 

como é que vai ficar...  Saúde é tudo [...] fazer minhas coisas” (P16). 

“Ah de qualidade, ela seria ... não ter nenhuma doença. Não ter problema 

nenhum. Por que eu já não me cuidei bem. Hoje eu sou hipertensa, diabética, 

tenho problema de hipotireoidismo, já tinha tudo isso né [...]” (P17). 

 

“[...] é ter saúde pra poder ficar mais tempo com meus filhos, coisa que antes 

... eu trabalhava muito só os via um pouco à noite e final de semana [...]. Hoje 

não, mesmo eu estando cansada, mas se ela me pede, eu procuro fazer mesmo 

não tendo forças, que é para poder, assim, é como se eu quisesse resgatar um 

tempo que eu fiquei não tão próximo e também não sei quanto tempo eu vou 

ter, né” (P11). 

“Saúde, todo mundo quer, é a coisa mais importante. Sem saúde você não 

pode ser feliz, você não pode correr atrás do seu objetivo, certo? Dos seus 

sonhos [...]” (P18). 

 

Compreende-se que a saúde está relacionada com uma certa liberdade, autonomia, a 

condição para seguir adiante nos projetos de vida. Como a doença e o tratamento limitam, o 

que se deseja é poder retomar a vitalidade, recuperar a saúde para seguir a vida que, devido à 

doença e ao tratamento, apresenta um novo sentido.  

Identificou-se em determinadas narrativas que, no momento em que estavam, havia uma 

busca por uma vida de qualidade e que daquele momento em diante buscariam aquilo que seria 

condição para que tivessem saúde e uma vida de qualidade. Neste processo houve a 

identificações de fatores intrínsecos e extrínsecos que não estavam relacionados ao câncer de 
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mama e à quimioterapia, mas as limitavam em relação a sua saúde. Esses fatores foram 

associados à saúde mental, às condições socioeconômicas e ambientais. 

 

 “Eu acho que é você ter mais equilíbrio, é você ser menos ansiosa. Eu sou 

extremamente ansiosa” (P9). 

“[...] a cabeça também é importante né. A saúde não é só o corpo é a mente 

também. ... porque você muito ansiosa ... você come mais. É o que acontece 

comigo, come, come, come, desenfreadamente e fica assim, fica mais difícil 

viver com ansiedade, eu acho. Por que eu tenho e eu acho que é mais difícil” 

(P17). 

 

Um estudo comparou a qualidade de vida de pacientes com câncer de mama em 

tratamento quimioterápico que tinham transtornos depressivos e as que não tinham e conclui 

que a presença de transtornos psicológicos afeta de modo negativo a percepção da mulher em 

relação a sua vida e apresentam um risco maior de piora do funcionamento físico (JIM et al., 

2012). 

Estudos também revelam que as condições sociais e econômicas, fatores demográficos, 

fatores previdenciários, financeiros e a política interna do estado e país incidem sobre as 

condições de saúde e consequentemente sobre a percepção do sujeito sobre sua vida. (REID-

ARNDT; COX, 2010; ANDRADE; PANZA; VARGNES, 2011). 

 

“Seria eu ter um pouco mais de descanso. Descanso que eu falo é a tensão de 

ser autônoma no Brasil econômico de hoje né [...]. Então seria eu poder ter 

uma estabilidade financeira de saber que eu posso ter férias, eu posso dar 

uma saída com os amigos. Que a minha saúde está em dia. Que eu estou bem 

com os amigos. Uma coisa assim, numa linha mais simples, isso já é 

suficiente, né. Não precisa ter muito dinheiro. Precisa ter estabilidade. 

Precisa ter amigos, precisa ter lazer, né. Então lazer também vai ficando 

esquecido, porque nem dá, né. Então nesse momento é privilegiar a saúde, 

tem que dar conta da saúde, até para poder retomar isso” (P15). 

 

“Para mim uma vida de qualidade seria eu sair daqui, do Rio de Janeiro, 

dessa loucura, trânsito, bandido, tiroteio e me mudar para uma cidade mais 

tranquila e [...] tendo condições de viajar, acompanhar bem o crescimento da 

minha filha, meu esposo em tudo o que for possível. Enfim, uma vida mais 

simples, mas sem estresse” (P8). 

 

Consideramos a complexidade que envolve o conceito de saúde que se refere não só à 

ausência de doença, mas a diversos fatores que tornam a sua definição complexa e problemática. 

Para Almeida Filho (2011 p. 15), “[...] a saúde é um problema simultaneamente filosófico, 

científico, tecnológico, político e prático [...]”, portanto há de se considerar a saúde como um 
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fenômeno, ou seja, para ser compreendido precisa que se tenha como ponto de partida o mundo 

da vida, a vivência de cada sujeito no seu tempo e no seu espaço. 

Por isso, atrelam-se saúde e vida em concepções que partem do mundo da vida, que 

estão relacionadas ao corpo, à mente, ao mundo e ao outro, à imanência e à transcendência. A 

saúde é um ideal que se alcança a partir de uma reflexão sobre o que se vivencia, parte da 

imanência, parte do mundo da vida. Saúde é imanência e transcendência do ser-no-mundo que 

vivencia o adoecimento e que quer viver e superar a facticidade da vida e alcançar plenitude e 

aquilo que considera como qualidade. 

Parte do mundo da vida a concepção de saúde, qualidade e felicidade. Tais concepções 

podem ter suas definições concisas, mas é do mundo da vida, a partir do retorno as coisas 

mesmas, ao mundo vivido, a forma de ver, sentir e perceber a si mesmo e o mundo que fazem 

o ser gerar sua concepção simples e coerente. 

Diante da complexidade do conceito de saúde, de tudo que engloba ter saúde, 

compreende-se que avaliar positivamente a vida é igualmente complexo e o alcance de uma 

vida de qualidade seria algo surreal. No entanto, também foram citados os fatores que 

favorecem o alcance da vida de qualidade que se deseja.  

Nas narrativas de P1, P2, P4, P6, P11, P12, P13, P14, P18, P19 e P20 houve a afirmativa 

de que gozavam de vida de qualidade por já viverem e terem todas as condições que 

consideravam ideais para isso. Identificou-se que os fatores que compõem uma vida de 

qualidade são o apoio da família e amigos, a equipe multiprofissional e a 

espiritualidade/religiosidade. 

 

7.3.2 A rede de apoio: considerações sobre SER-COM-O-OUTRO 

 

7.3.2.1 Família e amigos: ser-com-os-outros 

 

A rede de apoio é essencial para o paciente oncológico. A necessidade de reduzir as 

atividades, vista como um fator negativo no tratamento, é amenizada quando há uma rede de 

apoio que possibilite essa “parada na vida” de modo tranquilo. A família e os amigos foram 

citados como os principais colaboradores durante a quimioterapia, no suporte às alterações da 

vida cotidiana e no suporte emocional.  
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“Eu acho que eu tenho uma vida de qualidade. Porque eu acho que eu tenho 

condições de parar minha vida para eu me tratar [...]. Acho que a qualidade 

pra quem tem câncer é ter a família agregada, isso é bom” (P4). 

“Uma vida de qualidade, no momento em que eu estou passando, com certeza 

é uma vida com saúde e com família. Você assim, ter o básico. Se a gente for 

falar financeiramente é o que eu estou tendo que é a oportunidade de estar 

passando por um problema de saúde e me tratar, já é algo que assim é 

gratificante. Se todas as pessoas que passassem por uma situação difícil 

tivessem essa oportunidade, o apoio da família e como se tratar, se cuidar 

para mim já seria o suficiente” (P1). 

“A rede de amigos é fundamental né...Então isso em termos de qualidade eu 

diria que até fortalece os amigos ficarem perto. Em termos assim ... de ver 

assim que eu sou querida, né” (P15). 

 

Esses dados são semelhantes a outros estudos que abordam mulheres com câncer de 

mama (ANDRADE; PANZA; VARGENS, 2011; ALMEIDA et al., 2015) que confirmam que 

o apoio da família e de pessoas próximas capazes de oferecer suporte é indispensável para 

aceitação, continuidade do tratamento e superação.  

A mulher como ser-no-mundo também é ser-com-outro e por isso sua rede de apoio 

mais próxima é tão importante, uma vez que são com estes que a mulher expõe seus 

sentimentos, confia e divide as preocupações do cotidiano afetado. O apoio da família se revela 

como um cuidado singular e essencial. 

 

7.3.2.2 A equipe de saúde: ser-com-os-profissionais 

 

A equipe de saúde também foi citada como um fator importante para uma vida de 

qualidade. Foram expressas as condições de acesso ao tratamento e qualidade do atendimento 

dos profissionais. Médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas foram 

citados como sendo importantes para o restabelecimento da saúde e para uma vida de qualidade.  

 

 “[...] as enfermeiras, todas vocês, me olham como gente. Então por que 

eu não vou dizer que estou vivendo com uma vida de qualidade? É uma 

vida de qualidade que eu estou vivendo” (P12). 

 

Em relação ao médico, P3 fez a seguinte consideração: “[...] é um médico humano. É 

uma pessoa que é humana, que tem um certo cuidado, tem um certo carinho”. 
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A equipe médica e de enfermagem foram ressaltadas no que se refere à humanização, 

sensibilidade e competência, revelando que o cuidado não se resume ao cuidado físico e à 

técnica, mas também envolve uma relação de acolhimento, escuta, vínculo e confiança. 

A alimentação foi mencionada como um fator indispensável para ter uma vida de 

qualidade, visto que o câncer de mama está relacionado a condições nutricionais e dietéticas, 

sendo então a participação do nutricionista fundamental para a reeducação alimentar, para 

suporte na toxicidade gastrintestinal e controle do peso (relacionado também à condição 

estética).  

O serviço de psicologia também foi citado como importante, mesmo que tivesse sido 

dispensado por algumas participantes, todavia reconheciam que em algum momento seria 

necessário esse suporte. Algumas participantes já tinham acompanhamento psicológico antes 

do adoecimento e relataram que foi essencial esse acompanhamento durante o tratamento. 

A equipe multiprofissional da instituição da pesquisa não comtempla a assistência do 

psiquiatra e do fisioterapeuta, mas foram citados como profissionais importantes no processo 

de recuperação. A fisioterapia foi citada em relação ao membro ipsilateral a mastectomia, que 

geralmente está propenso ao linfedema, sendo muito importante no pós-operatório. A atividade 

física também foi citada como um fator tão importante quanto a alimentação. Estudos 

internacionais revelam que a atividade física melhora as condições das mulheres em 

quimioterapia (SCHMITD et al., 2015; MOROS et al., 2010). O psiquiatra foi citado como 

sugestão, como forma de enriquecer a assistência à saúde mental da instituição.  

 

“Uma coisa que ajuda é o clima. O clima afetivo [...] não pode ser 

aquela coisa tensa. Porque muita gente já chega tenso. Então o clima 

aqui te propicia a ficar melhor. Isso ajuda” (P15). 

 

Neste relato, a participante faz referência a toda instituição, que agrega desde a equipe 

de saúde até outros profissionais que fazem parte do atendimento. Até mesmo a equipe de 

limpeza foi mencionada, deixando claro que o ambiente afetivo é algo que abrange todas as 

relações humanas de uma instituição. O clima afetivo revela que as relações de respeito não são 

somente aos “clientes” da instituição, mas está em todas as relações. Com isso, compreendemos 

que há uma constante percepção do outro e do mundo, inclusive no momento em que as 

participantes estão na poltrona recebendo sua quimioterapia. E neste momento existe uma 

elaboração de tudo o que as cerca. 
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7.3.2.3 Espiritualidade e religião: ser-com-o-sagrado  

 

A espiritualidade e religião também estiveram presentes como um fator a ser 

considerado para uma vida de qualidade. Religiosidade e espiritualidade são, a princípio, 

distintas, mas possuem uma relação intersubjetiva. A religiosidade pode ser compreendida 

como a que se relaciona com concepções acerca do divino e a espiritualidade com a busca por 

um sentido último e a sustentação da transcendência ontológica do ser. No entanto, para outros 

autores, as especificidades desses termos são irrelevantes, pois o que se evidencia como 

importante é a busca da relação com Deus, com o sagrado (SAFRA, 2005; BENITES, 2014).  

 

“Minha religião me deu muita força, me deu muitas respostas. Mas 

assim nesse ponto eu acho que é fundamental você também ter uma 

religião [...]” (P4). 

“Então eu brinco que eu faço um combo que é a parte clínica, que é 

tudo o que acontece aqui.  A relação afetiva, amigos e tudo mais, 

família, e a relação espiritual [...]” (P15). 

“O vem aí é para ser vivido e a gente tem que enfrentar né, e com muita 

fé, porque se a gente não tiver fé [...] não consegue não” (P5). 

 

A relação com o sagrado se evidencia como uma busca por compreender a vida, 

ressignificar o sofrimento, a relação com o outro e com mundo e por descobrir a força divina 

exercida sobre suas vivências como ser-no-mundo e ser-com-o-outro (SCHAURICH, 2011). 

Um estudo sobre a vivência de mulheres sobreviventes ao câncer de mama que estavam 

fora de tratamento de 5 a 35 anos constatou que, embora as participantes tenham vivenciado 

longa trajetória de perdas e sofrimento devido ao adoecimento e tratamento do câncer, 

mostravam-se existencialmente saudáveis. As participantes deste estudo aceitaram e se 

envolveram ativamente com o tratamento e a busca de cura, e se beneficiaram do apoio social 

e familiar, da fé e da busca de significados para sua experiência (FORGERINI, 2010). Portanto, 

espiritualidade auxilia na aceitação da doença, promove adesão ao tratamento e busca de força 

e apoio para enfrentar as dificuldades.  

A espiritualidade é um importante recurso de enfrentamento perante o adoecimento e 

propicia a ressignificação da vivência do sofrimento, a ressignificação de projetos existenciais 

e propicia, de forma profunda, uma busca de sentido para o viver, baseado na esperança de cura. 
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Quanto à finitude da vida, a espiritualidade propicia vislumbrar uma vida plena relacionada ao 

transcendental (BENITES, 2014). 

 

“Então quando eu me vejo para baixo, eu dobro o joelho e começo a orar, 

independente de horário, de manhã, de tarde, meio-dia, de noite. Eu dobro o 

joelho e converso com Deus, porque eu acho que a melhor pessoa para 

conversar é Deus. Porque depois Ele te dá respostas aos poucos e eu vou 

vendo os resultados, aos poucos. E são resultados positivo né. Aí é isso que 

me fortalece, é isso que me ajuda, é isso que me encoraja” (P7). 

“Então eu vivo assim na dependência totalmente de Deus. E sei que para tudo 

tem um propósito de Deus, eu sei que eu tenho um Deus que eu confio e vai 

fazer o melhor por mim. Se for a minha hora hoje de ir eu estou preparada 

também [...]” (P13). 

 

Desvelou-se que a espiritualidade propicia uma busca de sentido para o viver baseado 

na fé, na esperança de cura ou melhora, na aquisição de valores que se relacionam com o 

próximo, como disponibilidade, amor e o perdão. Ao deparar-se com a finitude da vida, a 

espiritualidade favorece a continuidade do existir, fornecendo aceitação e tranquilidade em 

relação à morte.  

A religiosidade também proporciona a criação de novos vínculos em grupos que 

aumentam a rede de apoio e fornecendo acolhimento e suporte. Em muitas narrativas houve a 

experiência do suporte religioso. Muitas recebiam pelo smartphone, no momento do 

tratamento, inúmeras mensagens de fé e esperança e referiam sentir-se amadas e seguras por 

algo sobrenatural. 

 

“[...] eu que sempre acreditei nesse poder da oração e quando eu usava para 

outras para de alguma maneira fazer diferença na vida do outro. Hoje eu 

estou recebendo esse poder e estou experimentando o quanto está me 

acalmando. Eu deito na cama e durmo sem dificuldade nenhuma. Eu tenho 

um versículo bíblico que diz para você não deixar atrair o pensamento ruim, 

para você trazer a sua mente o que pode te trazer esperança. Então o tempo 

todo eu lembro dos versículos bíblicos e isso me ajuda muito” (P13). 

 

“Quando chega o dia de vir para cá, eles vão para lá e estão orando por mim, 

pedindo a Deus para me dar força. Então tá todo mundo perguntando se eu 

vinha hoje, falando que vai dar tudo certo. Eu já venho para cá sabendo que 

eles estão lá todos com o pensamento positivo. Pedindo a Deus para me dar 

força, isso me dá força também né, pra eu enfrentar o câncer” (P12). 

 

Por essas vivências, compreende-se o quanto são favoráveis a espiritualidade e a 

religiosidade no enfrentamento do câncer. O sobrenatural que experimentam, a força, 
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tranquilidade e o amor não estão do campo das ideias, mas, sim, na vivência, no sentir e se 

entrelaçam na relação consigo, com o outro e com o mundo. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ser humano constitui-se em uma totalidade biopsicossocial, espiritual e busca o 

transcendental a partir de uma vivência e tomada de consciência de sua finitude e limitação 

física. O corpo, neste contexto, é mediador desta experiência que contempla a imanência e a 

transcendência, não de forma oposta, mas totalmente integradas no ser. 

A partir de um fundo perceptivo, o ser humano reflete sobre sua própria vida, história, 

mundo e vislumbra, então, o seu existir e o ser no âmbito ontológico. Considera-se, portanto, 

que compreender a percepção do outro acerca da sua vida é compreender o seu próprio ser, seu 

corpo próprio, e compreender também a sua perspectiva do outro e do mundo. Essa perspectiva 

que está sempre a se renovar, pois o mundo está aí para ser compreendido através de diversos 

pontos de vista, através da situação do corpo na vida, no movimento e no tempo.  

O adoecimento é uma experiência de angústia, ser diagnosticada com câncer de mama 

é uma experiência que conota dor, limitação física, social e existencial. A mulher como ser-no-

mundo vivencia durante a quimioterapia muitos sintomas e limitações, mas que sofrem uma 

ressignificação. A vivência da quimioterapia coloca a vida em suspensão e deste fenômeno 

emergiram as essências que correspondem àquilo que lhes é essencial de modo singular. 

A partir das narrativas, pode-se vislumbrar a complexidade que se distende na alteração 

da autoimagem provocada pela alopecia. A percepção de si está atrelada à identidade e essa 

alteração afeta a relação com o outro e com o mundo. Aceitação e adaptação foram as estratégias 

que permitiram a superação desta fase do tratamento tão peculiar no universo feminino. 

Compreende-se que o cuidado à mulher que enfrentará a alopecia não pode ser só a indicação 

de adornos que melhoram sua autoimagem, mas todo o cuidado relacionado à autoimagem deve 

estar baseado na compressão do sujeito enquanto ser singular. 

A noção de corpo próprio já nos abre uma perspectiva de um cuidado que está além do 

biofísico, pois o ser humano reflete e transcende sua perspectiva física e recusa um olhar que o 

reduz. Portanto, o cuidado é mais eficaz quando busca primeiramente a compreensão do ser e 

seu engajamento no mundo. 

A fadiga compreendida como o próprio adoecimento é o efeito adverso mais limitante. 

Causa uma série de limitações na vida da mulher, alterações de papéis e diminuição da 

produtividade. Esse efeito adverso está presente durante todo o tratamento e essa fase longa é 

a que provê solo fértil para ressignificação de fatores e doação de um novo sentido à vida. Essa 

nova situação gera uma nova concepção de mundo, novas expectativas e um novo ideal. 
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A partir das narrativas que contemplam um corpo próprio, corpo situado, ser-no-mundo, 

imanência e transcendência, compreende-se, neste contexto, que vida de qualidade é a 

possibilidade de ser e de realizar o seu ideal. A saúde é idealizada no desejo de viver a vida.  A 

vida de qualidade contempla não só o mundo e suas circunstâncias, mas principalmente a si 

próprio, nos projetos e valores que o sujeito organiza para si interiormente. Por isso, a 

importância da saúde mental, citada nas narrativas, assim como a espiritualidade e a 

religiosidade que dão suporte ao ser interior nessa busca por sentido.  

Nessa complexidade, o cuidado precisa de transdisciplinaridade visto a necessidade de 

uma ampla rede de apoio para assistência à mulher com câncer de mama. O enfermeiro, no 

entanto, pode ser esse articulador das redes de apoio necessárias para promoção da saúde e 

reabilitação dessas mulheres, criando uma ação de cuidado transdisciplinar, que envolva os 

demais setores da vida social da mulher, criando um clima que proporcione a vida de qualidade 

que a mesma deseja.  

A compreensão do outro como ser-no-mundo e sua corporeidade traduzem visão 

holística tão necessária no ensino e na prática assistencial. E nesta compreensão do outro, o 

pesquisador se torna sujeito participante, entendendo que ao empreender-se nessa reflexão, 

corpo, vivência e existência se envolvem, criando uma intersubjetividade característica das 

relações humanas. A sensibilidade do outro desperta a minha sensibilidade, o ponto de vista do 

outro me faz vislumbrar uma perspectiva que posso não sentir igual, mas me faz estar aberto e 

apto a conhecer e a expandir minha percepção do outro e do mundo. Nesta compreensão, o 

cuidado se torna singular e essencialmente humano.  

O tratamento quimioterápico é situação complexa que compõe uma série de implicações 

para quem o vivencia. É a situação que também coloca o sujeito em uma condição de busca de 

autoconhecimento, de transformação e de sentido. E o sujeito que busca sentido para a vida não 

é só a mulher acometida pela doença e em tratamento quimioterápico, mas também a família, 

sua rede de relações próximas e os profissionais de saúde também. Pois, estes teriam condições 

de cuidar sem dar sentido para vida, para o sofrimento e para sua prática?  

O adoecimento é um fenômeno intersubjetivo e quem cuida está envolvido no fenômeno 

e é ativo no processo de significação e doação de sentido. Somos o outro para o paciente, 

fazemos parte do seu mundo. A minha perspectiva interfere na sua vida, assim como a 

perspectiva dele interfere na minha. Por isso, a necessidade do cuidado humano, sensível ao 

outro, para que a abordagem adotada o leve a uma vida melhor.  O fenômeno da vida emerge 

nesta experiência e o problema da sua qualificação é até suavizado por ser tão forte e premente 

o desejo de viver a plenamente. Para uns urge viver plenamente em uma situação nova, para 
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outros urge viver plenamente onde se está situado. Viver ou não viver, eis a questão. É preciso 

encontrar sentido para a vida que se leva mais do que estabelecer padrões e atingir expectativas. 

Os ganhos pessoais de ter desenvolvido esta reflexão estão nos significados encontrados 

na partilha dessas experiências de sofrimento e limitações, mas também de superação e 

transcendência que permitiram-me doar um sentido mais rico, profundo e humano à vida e ao 

cuidado.  
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APÊNDICE 1 - ORÇAMENTO 

 

Identificação de Orçamento Tipo Valor em Reais (R$) 

Cartuchos para impressão (preto e colorido) Custeio R$ 400,00 

2000 folhas de papel A4 Custeio R$ 100,00 

Cópias/impressão Custeio R$ 800,00 

Livros Custeio R$ 1.000,00 

Banner Custeio R$ 400,00 

Assinatura de Periódico Custeio R$ 600,00 

Anuidade ABEN Custeio R$ 1.128,00 

Transporte Custeio R$ 900,00 

Alimentação Custeio R$ 600,00 

Participação em Eventos (inscrição, estadia, 

alimentação e transporte) 
Custeio R$ 6.000,00 

Total em Reais (R$)  R$ 11.928,00 

 

A pesquisa não implicou em custos para os participantes ou para a instituição. A 

pesquisa foi financiada exclusivamente pelo pesquisador principal por meio de seus recursos 

próprios. 

 

  



77 

APÊNDICE 2 - CRONOGRAMA 

 

  

  

2015 

ATIV. 
1º semestre 2º semestre 

Introdução JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

 

Referencial 

metodológico 

                                 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

 

 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

 

Referencial 

filosófico 

            
JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

      

 
JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

      

 

Referencial 

temático 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

      

 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

      

 

2016 1º semestre 2º semestre 

Comitê de 

ética 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

                                                                                  

JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

  

Referencial 

temático e 

filosófico 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

  

JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

  

Coleta de 

dados 

Resultados 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

  

JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

  

Análise dos 

dados 
 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

  

JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

  

Qualificação 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

  

JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

  

2017 1º semestre 2º semestre 

Coleta de 

dados e 

análise 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

  
- 

Defesa 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

  
- 
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APÊNDICE 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Título do Projeto: Abordagem fenomenológica sobre vida de qualidade a partir de mulheres com 

câncer de mama em quimioterapia 

Pesquisador Responsável: MARLISE BARROS DE MEDEIROS 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Telefones para contato do Pesquisador: (21)99754-5914 - (21) 37964871  

Nome do voluntário_________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                   R.G.__________________________  

 

      A Sr. ª está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa Abordagem fenomenológica 

sobre vida de qualidade em mulheres com câncer de mama em quimioterapia, de responsabilidade da 

pesquisadora Marlise Barros de Medeiros. 

Este projeto pretende compreender como as mulheres com câncer de mama percebem 

sua vida tendo em vista sua qualidade. Este estudo é importante para nortear novas abordagens 

nas pesquisas que avaliam a qualidade de vida de pacientes com câncer e também colabora para a 

identificação de estratégias para melhoria do cuidado. 

Esta pesquisa tem o risco mínimo que consiste em alteração do seu estado emocional durante a 

entrevista. Esta garantida sua assistência pelo serviço de psicologia da instituição e pela equipe de 

enfermagem para presta-lhe todo suporte possível, assim como esta garantido também a consulta 

psiquiátrica, caso seja identificada pelo pesquisador a sua necessidade. 

O benefício esperado com essa pesquisa é a melhora do cuidado prestado aos pacientes com 

câncer durante o tratamento quimioterápico. 

Neste documento consta o telefone do pesquisador responsável pela pesquisa que poderá atende-

la a qualquer momento em caso de dúvidas. 

A sua participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem 

prejuízos à continuidade do tratamento ou qualquer outra penalização. 

As informações fornecidas são confidenciais, seu nome não será revelado garantindo sua 

privacidade sendo utilizado um pseudônimo (nome fictício).  

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter 
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informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E.mail: 

etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________, RG nº 

______________________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _____  . 

 

Nome e assinatura do paciente      

_________________________________________________________________   

 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

__________________________________________________________________                

Testemunha                                                                                              Testemunha 

  

______________________________________ _________________________________________ 
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APÊNDICE 4 - INTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Questão norteadora: como as pacientes com câncer de mama percebem sua vida frente 

ao tratamento quimioterápico? 

1. Dados do participante: 

 

Idade: 

Estado civil: 

Escolaridade: ____ grau (  ) completo  (     ) incompleto 

Quimioterapia adjuvante ( ) protocolo: 

Quimioterapia neoadjuvante (  ) protocolo: 

 

2. Roteiro de entrevista: 

 

1 Como você percebe sua vida frente ao tratamento quimioterápico?  

 

2 O que seria uma vida de qualidade para você? 
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ANEXO 1 - CARTA DE APROVAÇÃO CO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTOÔNIO PEDRO (CEP-HUAP) 

 

 

 


