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CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO SOBRE CÂNCER - PROJETO PILOTO. Felipe P. Faccini, João A. 
Fraga Jr., Tiago Rosito, Viviane S. Spadoni, Maria Alice V. Viegas, Luciane Kalakun, Gilberto Schwartsmann, Luis 
F. Moreira. (Curso de Pós-Graduação em Medicina: Cirurgia, UFRGS). 

Um problema constantemente enfrentado na prática clínica é a maneira de informar o diagnóstico de câncer aos pacientes, sendo 
que não há um padrão de atitude médica definido para esta situação. Além disso, não existem pesquisas populacionais que 
abordem as opiniões de diversos extratos sociais sobre o assunto, apesar da importância desta informação para o paciente. Em 
conseqüência, a conduta médica é subjetiva, podendo não corresponder aos anseios dos pacientes. Com este objetivo, avaliou-se, 
através de um questionário padronizado, as características epidemiológicas, o conhecimento sobre câncer, a atitude do médico 
desejada pelo entrevistado e a opinião sobre a veiculação de informações para a população. Foram estudados indivíduos em geral 
(grupo 1 - n=17), pessoas da área médica (grupo 2, n=17), pessoas da área jurídica (grupo 3, n=10) e pacientes com cura clínica 

106 

de câncer ou familiares próximos (grupo 4, n=10). Os resultados parciais não demonstraram significância estatística na 
comparação dos quatro grupos com relação à atitude ideal do médico. Um total de 86% dos entrevistados gostariam de receber 
informação completa sobre a doença (diagnóstico, tratamento e prognóstico), 11% não gostariam de saber sobre o prognóstico e 
3% desejariam saber apenas sobre o tratamento. A análise de subgrupos observou significância estatística na comparação entre os 
indivíduos que desejariam saber sobre o diagnóstico frente aos que não desejariam (χ2 - p=0. 001). Todavia, o número de 
indivíduos por subgrupo é reduzido, e não permitiu determinação de diferenças. Os resultados preliminares demonstram que a 
grande maioria dos indivíduos entrevistados deseja obter todas as informações possíveis em relação ao câncer, e uma amostra 
representativa é necessária para determinar estes achados em relação à população em geral. 




