QUALIDADE DE VIDA NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO SOB A ÓTICA DO PACIENTE
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Resumo: O câncer é uma doença crônico-degenerativa. Portanto o impacto do diagnóstico, sua hipótese,
sua confirmação ou seu tratamento, interferem diretamente no estilo de vida do paciente. Logo é de
grande importância o papel da equipe multiprofissional no tratamento adequado através de avaliações
da qualidade de vida do paciente. objetivo geral avaliar a QV de pacientes com cânceres submetidos ao
tratamento quimioterápico; aos objetivos específicos busca-se identificar e analisar os domínios da
Qualidade de Vida (QV) afetados durante o tratamento. Caracterizar os pacientes em uso de
quimioterápicos quanto aos aspectos socio-demograficos e clínicos. Justificativa : demonstrar a
importância da avaliação da qualidade de vida de pacientes em quimioterapia. Metodologia é um estudo
com desenho qualitativo e quantitativo, exploratório, amostra 388 pacientes do sexo feminino e
masculino com diagnóstico de câncer e em tratamento na Fundação Centro de Controle de Oncologia
(FCECON), no ano de 2012 e 2013, em acompanhamento terapêutico obedecendo aos critérios de
inclusão e exclusão, sendo avaliados através do questionário WHOQOL-bref. Considerações éticas
CAAE: 05740612.6.OOOO.0004. Resultados e Discussões: Das 388 entrevistas, observou-se que 77,31
% dos pacientes são do sexo feminino e 22,69 96 do sexo masculino; a média de idade é de
aproximadamente 51,07; quanto naturalidade 79,12 96; são amazonenses. Grau de escolaridade 24,48
% chegaram a completar o Ensino Fundamental; Estado civil, 48,19 % casados; A religião em sua
maioria, católicos com 51,03 96 e minoria 1,28 % de ateus; 59,79 96 da população são de cor pardos;
quanto ao tipo de câncer destaca-se: Primeiro com 32,21 % Ca. de mama; segundo com 29,89 96 Ca.
colo de útero e com 7,21 % Ca. de pulmão. Concluiu-se, em relação ao questionário sobre Qualidade
de Vida (QV) whoqol-bref que se propõe analisa-la e avaliá-la dividindo a QV em domínios, onde quanto
maior a porcentagem (mais perto de 100%) melhor a qualidade de vida. Desta forma relativo ao
1,Domínio Físico: 57,81; 2.Domínio Psicológico: 74,76; 3.Domínio Relações Sociais: 74,70; e 4. Domínio
Ambiente: 66,71. Foi constatado ao analisar o questionário de qualidade de vida WHOQOL-bref que o
domínio que se apresenta predominantemente mais afetado é o domínio físico, fundamentado pelas
características do tratamento que por si só altera a homeostasia do individuo, seguido pelo domínio
ambiente que se justifica quando os pacientes relatam que a mudança de localização, a obrigatoriedade
de deslocamento, as características da Instituição e do próprio local de moradia acesso aos serviços de
saúde, causam desconforto além do comprometimento dos recursos financeiros, que embora o
tratamento seja gratuito ainda assim trazem prejuízos uma vez que alguns pacientes são do interior do
Estado ou de outros Estados.
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