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Introdução: Introdução: O câncer de mama é um dos tipos de câncer de maior incidência no
mundo,  acometendo  principalmente  mulheres,  tanto  de  países  desenvolvidos  como em
desenvolvimento. A radioterapia pode fazer parte do curso terapêutico dessa neoplasia, e
ser  causa  de  muitas  preocupações  por  parte  das  pacientes.  Objetivo:  Identificar  as
percepções das pacientes com câncer de mama em tratamento radioterápico ambulatorial,
em um hospital  referência em oncologia no estado do Amazonas.  Metodologia:  Estudo
descritivo,  de  caráter  exploratório  e  natureza  quantitativa  e  qualitativa.  A  amostra  foi
constituída por 18 mulheres com diagnóstico de câncer de mama em tratamento no setor de
radioterapia da instituição, e foi utilizado o critério de saturação para a delimitação da
mesma.  Foi  utilizado  um  roteiro  semiestruturado,  com  questões  fechadas  e  abertas,
elaborado pela equipe de pesquisa. As entrevistas foram gravadas, transcritas para análise e
subdivididas em quatro categorias.  A pesquis a foi  aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa,  sob  o  CAAE:  57669516.3.0000.0004.  Resultados:  As  participantes  possuíam
idades  entre  30  e  70  anos,  principalmente  naturais  do  Amazonas  (65%),  com ensino
fundamental  incompleto  (33%).  Sobre  o  tratamento,  14  participantes  (78%)  estavam
iniciando a primeira sessão e quatro pacientes (22%) estavam com a radioterapia em curso.
Na  categoria  ‘definição  de  radioterapia’  observou-se  que  a  maioria  das  participantes
apresentavam dúvidas  a  respeito  da  terapêutica.  A  categoria  ‘sentimentos  expressados
sobre o início do tratamento’, medo, angústia e ansiedade quanto às reações adversas foram
relatados, porém algumas pacientes apresentaram uma atitude positiva de enfrentamento à
radioterapia. Na categoria 'expectativas sobre o tratamento radioterápico',  a cura foi  a
maior expectativa, e a maioria das participantes encontrava motivação através da fé em
Deus.  Na categoria  'dúvidas  sobre  a  radioterapia',  os  questionamentos  abrangeram as
marcações  da  radioterapia  e  evidenciaram  desconhecimento  por  parte  de  algumas
participantes  sobre o  tratamento,  como possíveis  efeitos  colaterais  e  de que forma as
pacientes deveriam proceder frente a elas. Conclusão: Angústia, medo e ansiedade foram os
relatos mais incidentes, o que pode levar à um enfrentamento prejudicado da terapêutica. O
desconhecimento de aspectos importantes, como as marcações da radioterapia e efeitos
adversos  do  tratamento  pode  intensificar  estes  sentimentos,  causando  sofrimento  às
pacientes.
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