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Objetivo 
Este estudo teve por objetivo identificar o 
conhecimento e as necessidades de informações 
do adolescente com câncer, sobre a sua doença 
e respectivo tratamento, visando a elaboração de 
um site educativo.  

Metodologia 
Trata-se de estudo exploratório, de abordagem 
qualitativa. Desenvolveu-se em um ambulatório 
de quimioterapia de um hospital público terciário 
na cidade de São Paulo. A coleta de dados foi 
realizada por meio de entrevistas semi-
estruturadas. Foram entrevistados onze 
adolescentes na faixa etária de 13 a 20 anos, de 
ambos os sexos, que realizavam tratamento 
quimioterápico. Os dados foram coletados após a 
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa e 
esclarecimentos sobre o estudo aos 
adolescentes e responsáveis. A participação foi 
aleatória e voluntária mediante a assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Para as entrevistas foram utilizadas as questões 
norteadoras: O que você gostaria de saber sobre 
a sua doença?  Onde você busca informações 
para saber mais sobre isso? Após a transcrição 
na íntegra dos depoimentos, utilizou-se como 
método a análise de conteúdo

(1)
, buscando 

unidades de significado nos discursos. Os 
significados foram agrupados por suas 
semelhanças, dando origem às categorias. 

Resultados 
A partir da análise dos dados emergiram quatro 
categorias temáticas e suas respectivas 
subcategorias: 
1) Prevenção da exposição ao sofrimento; 
2) Busca de informações através do “Dr. Google”: 

- confirmação de informações recebidas; 

- busca de mais conhecimento sobre a doença 
o tratamento; 
- encontro com más notícias. 

3) Necessidade de encontrar um site confiável: 
- obtenção de informações precárias; 
- busca por conhecimento mais específico 
sobre a doença e tratamento; 
- acesso a informações com linguagem clara;  
- necessidade de ter noções além do câncer; 
- esclarecimento de dúvidas durante o 
tratamento oncológico. 

4) Desejo de encontrar suporte emocional:  
- troca de experiências por meio de um chat ou 
depoimentos; 
- fortalecimento emocional por meio de novos 
relacionamentos. 

Conclusões 
Os dados permitiram identificar o conhecimento e 
as necessidades de informação sobre o câncer 
para os adolescentes. Para isso é preciso 
desenvolver recursos que sejam acessíveis a 
este grupo e de fácil compreensão 

(2)
. As 

contribuições dos adolescentes neste estudo, 
sem dúvida ajudarão a dar continuidade a este 
trabalho na construção de um site educativo. O 
intuito deste material é, além de dar apoio aos 
adolescentes, melhorar a qualidade de 
assistência de enfermagem, pois se acredita que, 
quando o adolescente conhece a doença, a 
adesão ao tratamento aumenta e a informação 
os torna mais seguros, colaborando para o 
sucesso do tratamento.  
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