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Introdução: Introdução: O câncer é uma doença crônico-degenerativa, considerada hoje, um
problema de saúde pública e vários aspectos como o diagnóstico precoce e os meios de
reabilitação, física, social e psicológica, são importantes no incentivo à luta contra esta
doença. Estima-se que para os anos de 2016 e 2017 ocorram cerca de 600 mil casos novos
de câncer1-2. A quimioterapia é uma das modalidades de tratamento utilizada na oncologia,
na qual são utilizados medicamentos para combater o câncer3. Para os pacientes o
tratamento é visto como um importante fator estressante, no entanto também é visto como
uma terapêutica relevante no processo de cura da neoplasia ou controle de sintomas4.
Objetivo: Relatar as experiências e dificuldades encontradas durante a coleta de dados da
pesquisa de campo no setor de quimioterapia. Métodos: Trata-se de um relato de
experiência descritivo realizado em um hospital de referência em Oncologia no estado do
Amazonas, durante a coleta de dados para realização do trabalho de conclusão de curso. A
entrevista foi norteada através de um roteiro contendo os dados sociodemográficos, clínicos
e os conhecimentos sobre a doença com pacientes em primeiro contato com tratamento
quimioterápico. Resultados: Frente as dificuldades encontradas teve-se o desafio em
encontrar informações sobre a temática em literaturas e plataformas digitais, o ambiente
cedido para a coleta de dados, disponibilidade de tempo das pesquisadoras e a recusa de
alguns entrevistados. Considerações Finais: Apesar dos obstáculos encontrados a prática
vivenciada proporcionou uma experiência positiva e recompensadora. Detectou-se a falta de
conhecimentos dos entrevistados e a necessidade em levar essas informações aos pacientes
antes do início do tratamento. Tendo em vista a importância do processo de Enfermagem e o
papel do profissional salienta-se a capacitação da equipe de enfermagem do serviço de
quimioterapia com a finalidade de sanar dúvidas e proporcionar conforto aos pacientes e
familiares
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