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Introdução: A quimioterapia consiste em um tratamento sistêmico a base de
substâncias químicas no combate ao câncer. Ela induz a uma série de efeitos adversos,
sendo os mais conhecidos a alopécia, as náuseas, os vômitos e as mucosites, que
afetam o estilo de vida do paciente devido ao impacto social, psicoemocional e
familiar. O gênero masculino, socialmente e culturalmente está associado a virilidade,
força e invulnerabilidade, o que acarreta dificuldades em lidar com os aspectos
relacionados à saúde principalmente quando em tratamento de uma doença.
Ressalta-se neste estudo o câncer e o seu tratamento quimioterápico. Objetivo:
Identificar a vivência dos homens em relação aos efeitos colaterais advindos da
quimioterapia. Com os objetivos específicos: pretende-se analisar fatores facilitadores
e dificultadores na percepção do homem em relação aos sintomas causados pelo
tratamento e identificar seu conhecimento sobre a doença. Metodologia: Estudo
descritivo de carater qualitativo que será realizado na casa de apoio e prevenção ao
câncer, Se Toque. A amostra será obtida por principio de saturação dos dados.
Participarão da pesquisa homens, acima de 18 anos que estejam em tratamento
quimioterápico. Como instrumento de coleta de dados serão utilizados dois
formulários. A coleta de dados ocorrerá em novembro de 2011. Resultados: O projeto
ainda não possui resultados finais. Mas como evidenciado pelos referenciais teóricos
pode-se identificar fatores que contribuem para a vulnerabilidade masculina, como a
menor procura pelo serviço de saúde comparado às mulheres, a timidez de se expor
para exames e variáveis culturais de estereótipos do gênero quanto a não aceitação da
sua fragilidade, dificultando assim a sua reação diante dos eventos causados pelo
tratamento quimioterápico. Com isso a pesquisa pretende encontrar e descrever a
vivência dos homens em relação aos efeitos colaterais da terapia quimioterápica.
Conclusão: Espera-se que a partir da pesquisa os pacientes tenham uma maior
aceitação quanto a sua realidade, contribuindo assim para o aumento da expectativa de
vida diante do esclarecimento sobre a doença e demonstração da realidade de quem a
vivencia.

Palavras-chave: Efeitos colaterais. Quimioterapia. Homens. 

Agências de fomento: UnilesteMG

3º Congresso de Ciências da Saúde, 12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


