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Introdução: Quando se trata de enfermidade que leva à morte, do ponto de vista social,
o câncer é uma das primeiras doenças que são relacionados com a morte, porque se
apresenta como uma enfermidade sem muitas possibilidades de cura.Uma maneira de
entender e abranger sobre esse assunto tão pouco falado é através da fenomenologia e
do existencialismo, que ressaltam que a morte precisa ser compreendida
existencialmente. Por isso esse trabalho tras uma nova perspectiva de falar sobre a
morte e entender a experiência dos pacientes em relação à iminência dela. Objetivo: O
objetivo geral é compreender os impactos que a eminência da morte tem na vida de
pacientes oncológicos. E objetivos específicos, como, descrever a morte na perspectiva
fenomenológico- existencial; Investigar os sentidos atribuídos à morte; Identificar os
impactos que a iminência da morte tem na vida de pacientes oncológicos.
Metodologia: A metodologia utilizada foi pesquisa descritiva, exploratória e estudo de
campo. Para a análise dos dados irá se aplicar os recursos da Análise de Conteúdo. Em
relação a coleta de dados serão utilizadas entrevistas semiestruturadas. Como
população-alvo proposta serão os pacientes oncológicos, de ambos os sexos, com
idades a partir de 18 anos em tratamento da doença há no mínimo 6 meses. As
entrevistas serão realizadas respeitando os critérios éticos conforme previsto na
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e e mediante a assinatura do TCLE
(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). Os dados ainda serão coletados e
analisados. Resultados: Como dados preliminares, temos uma expectativa de alcançar
no total de sete a dez pacientes oncológicos, mas até então, foram entrevistados cinco.
As entrevistas ainda estão sendo transcritas e posteriormente analisadas para
apresentação dos dados. Mas preliminarmente, há uma satisfação da parte das
discentes, por ouvir os pacientes e perceber que aquilo que a fenomenologia fala sobre
a experiência da morte ou da iminência dela é parte da fala dos entrevistados.
Após a análise completa dos dados coletados, espera-se que essa pesquisa, poderá
contribuir para que o tema morte possa ser visto como um meio de enxergar novas
possibilidades, e,também, não apenas como a única saída para o câncer. Sendo uma
forma de reverberar os significados, entendendo a morte como uma nova maneira de
refletir sobre a vida humana e não como uma temática pouco discutida. Conclusão:
Conclui-se que esse pesar por causa da forma que a morte é abordada e a relação do
câncer traz inúmeras reflexões a partir da consciência da iminência da morte. Essa
pesquisa procura responder à questão: qual o impacto que a iminência da morte tem na
vida do pacientes oncológicos? 
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