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Introdução: O câncer pode ser definido como doença na qual há um crescimento
desordenado de células que se espalham em tecidos e órgãos, que estabelece a
formação de tumores e pode atingir outras regiões do corpo. Todo o contexto da
doença e do tratamento pode gerar estresse no paciente, que por sua vez pode
desencadear uma série de outros sintomas. Assim, a forma de adaptação do indivíduo a
esse contexto pode fazer grande diferença. O enfrentamento é um processo através do
qual o indivíduo administra as demandas da relação pessoa-ambiente que são avaliadas
como estressantes e as emoções que elas geram. Objetivo: Esse estudo busca investigar
como acontece o enfrentamento do câncer de mama e de próstata diante do diagnóstico
e do tratamento da doença; Identificar quais são as estratégias de enfrentamento
(coping) utilizadas por esses pacientes; Investigar se existem diferenças de estratégias
com relação ao gênero e ao tipo de tratamento. Metodologia: Essa pesquisa será
realizada com pacientes de uma Unidade de Oncologia, da cidade de Ipatinga/MG, que
frequentam um grupo de apoio ao paciente oncológico. Participarão da pesquisa
homens com câncer de próstata e mulheres com câncer de mama submetidos a
tratamento radioterápico, quimioterápico e/ou cirúrgico. Trabalhar-se-á com 6
participantes na composição da amostra. A coleta de dados será realizada através de
entrevista semi-estruturada, contendo 20 questões. Na entrevista, as perguntas sobre o
tema serão respondidas pessoalmente e individualmente e serão gravadas pela
pesquisadora. Resultados: O projeto ainda não possui resultados finais. Mas como
evidenciado pelos referenciais teóricos pode-se identificar que os pacientes utilizam
estratégias de enfrentamento tanto centrada no problema quanto na emoção, essas
estratégias sofrem influências significativas do tipo de tratamento a que são
submetidos, do gênero e tipo de câncer. Este trabalho enriquecerá o acervo de
pesquisas na área da Psicologia voltadas para este tema, produzindo novos
conhecimentos, uma vez que é considerado incipiente o número de produções
científicas encontradas, sobre estratégias de enfrentamento de pacientes oncológicos.
Bem como produzirá conhecimento para que os profissionais que atuam nessa área
possam se sentir mais seguros na atuação e saibam manejar com mais eficácia o
trabalho desenvolvido com esse público. O conhecimento produzido por este estudo
poderá contribuir para melhorar o atendimento aos pacientes. A pesquisa
proporcionará ao público alvo um momento de reflexão, ao responder as questões
levantadas pelo pesquisador, que pode suscitar benefícios frente ao tratamento
promovendo o autoconhecimento. Conclusão: A presença do profissional da psicologia
na equipe de saúde da oncologia pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida
e do bem-estar psíquico dos pacientes oferecendo suporte durante o processo de
descoberta e tratamento do câncer, e esses benefícios podem ser ampliados aos
familiares dos mesmos.
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