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Introdução: O câncer é uma doença que atinge inúmeras pessoas todos os anos, estima-se 

que 600 mil novos casos de câncer sejam diagnosticados entre 2018 e 2019 [1]. Seu conceito 

está associado ao crescimento desordenado de células e diferenciam-se entre si de acordo com 

a velocidade de sua multiplicação invadindo órgãos e tecidos vizinhos, conhecido como 

Metástase. Ao atingirem tecido epitelial, como pele ou mucosas são chamados de carcinoma, 

se a origem for tecido conjuntivo, como o osso, músculos ou cartilagens são conhecidos como 

sarcomas [2]. É notório que parte da população sofre com a falta de conhecimento e educação 

relacionado ao câncer e consequentemente se tem um conceito muito breve do que seja a 

doença, é comum conceituarem como algo que seja “feio”, “ruim” e, muitos, nem gostam de 

pronunciar o nome, mas é necessário analisar a realidade e verificar que com o diagnóstico 

precoce e quanto mais a população for educada, informada e emponderada, mais saberá 

detectar a presença de um nódulo, por exemplo, na palpação do seio, considerando que 

homens também, pelo menos 1%, correm o risco de ser acometidos [2]. Assim, o presente 

trabalho aborda as dificuldades que o usuário tem da compreensão da doença, face ao seu 

baixo nível de escolaridade, renda e o próprio conhecimento sobre o câncer dificultando todo 

o processo, seja durante o tratamento e no estado pré-operatório, transoperatório ou pós-

operatório, sendo de suma importância o conhecimento do cliente no momento em que recebe 

o diagnóstico para obter resultados positivos durante o tratamento e sua recuperação [1]. 

Objetivos: Emponderar o usuário frente a sua saúde, aprimorando o conhecimento prévio que 

tem do câncer e seu desenvolvimento nos sistemas do seu corpo. Descrição da Experiência: 

Estudo descritivo, tipo relato de experiência, vivenciado em campo de prática de Enfermagem 

em hospital oncológico público em Belém do Pará, norte do Brasil. Ocorreu durante a prática 

do Curso de Enfermagem pela Universidade Federal do Pará (UFPA). A lei de número 

11.788, de 25 de setembro de 2008 respalda que o discente deve ter o direito ao estágio 

fazendo parte do projeto pedagógico do curso, além de ser um ato educativo escolar, aprimora 

e aprofunda seus conhecimentos e deve ser desenvolvido no ambiente de trabalho desde que 

seja supervisionado por alguém capacitado e responsável [3]. A prática ocorreu no mês de 

abril do ano de 2018 do período do 4° semestre. Estas eram realizados no turno da manhã 

supervisionada pela docente. Em um primeiro momento participávamos de aulas teóricas em 

sala de aula e no segundo momento em prática hospitalar aplicando o conhecimento adquirido 

na teoria. Desta forma, visitamos os pacientes oncológicos para compreender um pouco sobre 

sua história e captar sobre seu conhecimento relacionando com o seu estado de saúde para 

realizar os cuidados das fases pré e pós-operatório. Resultados: No período de prática ao 

realizarmos as visitas nos leitos, tornou-se notório o grande quantitativo de pacientes que não 

eram informados diante do seu quadro clínico, descrevendo a doença como um “caroço duro”, 

“tumor” ou “bola”. Observamos que a maioria relatava seguir ordens dos profissionais da 

saúde sem entender o porquê, uma vez que, sabiam da doença, mas não eram educados sobre 

a forma de como proceder durante o estar doente, não sabiam relacionar onde estava 

localizado o tumor e nem as consequências estéticas após a retirada do mesmo. Descreviam a 

quantidade de sessões de quimioterapia e radiologia que faziam durante seus tratamentos, as 
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orientações básicas na questão da alimentação, bebida, fumo, entre outros, e quanto aos 

medicamentos, entendiam qual era necessário e o horário a ser ingeridos, mas não 

compreendiam qual função, ou seja, para que serviam onde agiria e o porquê de tomar no 

horário e em determinado tempo. Porém, algo que foi corroborou e tornou-se o grande 

diferencial servindo de base para este trabalho, foi que havia uma paciente que estava sendo 

operada pela segunda vez pela mesma doença onde, a primeira vez foi diagnosticada com 

câncer da mama e a segunda vez pelo câncer de útero. Mesmo diante de sua situação de saúde 

foi compreensível com a equipe de estagiários contribuindo para o nosso desenvolvimento 

profissional. Seu empoderamento e conhecimento aprofundados relacionados à doença eram 

de grande valia e facilitava o fluxo de informações e acontecia um feedback em que o 

profissional conseguia explicar os motivos e os porquês de tais tratamentos, medicamentos, 

procedimentos, entre outros tornando uma via de mão dupla, porém isso só foi possível 

devido a gama de informações que a paciente detinha e relatado por ela, dizia que questionava 

a equipe multiprofissional, pois na concepção da paciente que era a “protagonista” naquela 

situação e tinha que saber o que seria, como seria e para que seria realizado algo em seu 

corpo. Contudo pode-se perceber que ao comparamos dois pacientes um com conhecimento 

amplo e outro sem ou com pouco conhecimento de sua doença e seus cuidados, percebemos o 

quanto ficava vulnerável aos processos e procedimentos realizados. Um paciente sem 

conhecimento cientifico [1], permite qualquer tomada de decisão feito pela equipe de 

profissionais por mais que sejam benéficas para este usuário, alterando e contribuindo de 

forma significativa para a piora da qualidade de vida, promove o isolamento social, aumenta 

as comorbidades, permite a falta de autocuidado, contribui com o desconhecimento de sinais e 

sintomas e gera uma barreira na adesão ao tratamento. Conclusão: Concomitantemente, 

muitos usuários chegam ao hospital com o conceito prévio sobre o que é a doença e não 

conseguem distinguir o grau de gravidade, pois este conhecimento interfere na detecção 

precoce da doença, sinais e sintomas e no próprio diagnóstico. É relevante levar em 

consideração que o meio influencia eficazmente neste usuário, pois muitas vezes o sistema 

dificulta a entrada dele nas unidades de saúde, mas quando se trata de paciente oncológico 

este é imediatamente referenciado dando início ao seu tratamento por meio do SUS. Assim, 

há as questões de concentração de renda, escolaridade e politicagem que envolve a população 

ocorrendo desigualdade o que interfere na busca pelo conhecimento e empoderamento de sua 

própria doença. Em suma, percebe-se que múltiplos são os fatores que impedem o paciente na 

busca e interesse pelo conhecimento, no entanto, deve-se instigá-los e estimulá-los para serem 

detentores dos processos a serem realizados em seu sistema corporal. A equipe 

multiprofissional deve trazer para estes pacientes uma nova significância de vida, 

contribuindo para seu bem estar biopsicossocial e mostrando formas e maneiras de como 

depreender informações, ou seja, não somente “mandar” o paciente fazer algo, mas mostrar o 

porquê de fazer esse algo, conforme a sua compreensão e assim emponderá-lo e provar que é 

capaz de questionar o profissional que está lhe ajudando, se sentir fortalecido, revitalizado e 

contribuir na recuperação e obtenção de sua saúde. 

Descritores: Conhecimento, Empoderamento, Oncologia. 
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