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cuidado sob a perspectiva cultural de Madeleine Leininger. 2019. 149f. 
Dissertação (Mestrado)- Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
O objetivo desta pesquisa foi conhecer a vivência do adulto jovem com câncer 
acerca do cuidado, sob a perspectiva cultural de Madeleine Leininger. Estudo 
qualitativo e descritivo, desenvolvido no munícipio de Pelotas, no Rio Grande do sul. 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 
da UFPel, sob o número do CAAE 9686718700005317. A coleta dos dados ocorreu 
nos meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019, sendo  realizada no 
domicilio e no serviço de oncologia. Como instrumento de coleta foi utilizada a 
entrevista semi-estruturada gravada e registrada em diário de campo. Os 
participantes foram 11 adultos jovens de 20 a 39 anos. Para a análise dos dados foi 
utilizada a proposta de analise temática de Braun e Clarke, fundamentada nos 
conceitos de Leininger sobre os Sistemas de Cuidado da Teoria da Diversidade do 
Cuidado em discussão com a literatura atual. Como resultado, obteve-se temáticas 
que abordaram o cuidado do adulto jovem no contexto social, envolto pela tecnologia 
e pela urgência da vida moderna onde o mesmo teve que conviver com a terapêutica 
oncológica e seus efeitos. Antes do adoecimento, a sua vida girava em torno de uma 
incessante rotina acadêmica e profissional, que o afetava de diferentes formas, 
fazendo com que este, em muitos casos, não tivesse tempo para preocupar-se com 
sua saúde. Após descobrir a possível gravidade da doença, o adulto jovem buscou 
por uma resposta rápida para as alterações que acometiam seu corpo. Com o 
recebimento do diagnostico de câncer o impacto foi imediato, sendo associado aos 
estigmas sobre a doença, estes fomentados pela cultura midiática do meio social, 
relacionando, o câncer ao sofrimento, posterior a morte. Além da dificuldade para 
obtenção do diagnóstico, o adulto Jovem enfrentou a possibilidade de 
financeiramente não poder arcar com seu tratamento. Assim, ele recorreu ao serviço 
público de saúde, que o acolheu e, tornou-se sendo este o seu único caminho. Nas 
primeiras quimioterapias, por vezes, pensou em desistir, devido os efeitos colaterais 
que geraram mudanças em sua aparência. Porém, aos poucos se inteirou ao 
tratamento e as possíveis formas de reduzir seus efeitos colaterais. O cuidado 
profissional, advindo do serviço de oncologia, não foi imposto, e sim negociado, para 
que o participante pudesse fazer suas escolhas e assim, associar ao cuidado 
popular proveniente de seu meio, visando melhorar a qualidade do cuidado. Para 
Leininger os profissionais da saúde, principalmente o enfermeiro, devem inserir a 
visão de mundo do cliente, que são suas crenças e vivências, dentro do cuidado do 
sistema profissional, pois este não deve ser imposto, deve ser partilhado com o 
cliente, para que possa ter-se um cuidado individualizado e de qualidade. Portanto, 
com o desenvolvimento desta pesquisa, foi possível repensar a abordagem ao 
cliente adulto jovem, buscando proporcionar um cuidado de enfermagem 
culturalmente congruente no âmbito da oncologia. 
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Abstract  

 

MORTOLA, Luana. Amaral. The experiences of young adults with cancer with 
regards to care from the cultural perspective of Madeleine Leininger. 2019.149f. 
Dissertation (Master's Degree)-post graduate program in Nursing. Federal University 
of Pelotas, Pelotas. 
 
The aim of this research was to understand the experience of young adults with 
cancer with regards to care from the cultural perspective of Madeleine Leininger. This 
is a qualitative and descriptive study, developed in the municipality of Pelotas, in the 
state of Rio Grande do Sul. The project was approved by the Medical School 
UFPEL‟s ethics committee in research, under the number OF CAAE 
9686718700005317. Data collection occurred in the months of November and 
December 2018 and January 2019 at the client‟s home and the oncology center.  
The method utilized as a collection instrument was the semi-structured interview, 
which was recorded and registered in the field diary. The participants were 11 young 
adults aged 20 to 39. For data analysis, we used the thematic analysis proposed by 
Braun and Clarke, based on the concepts of Leininger regarding the care system 
from the theory of Diversity of care in discussion with the current literature. As a 
result, we obtained themes that addressed the care of young adults in the social 
context, surrounded by technology and the urgency of modern life whilst also having 
to live with oncologic therapy and its effects. Before the illness, their lives revolved 
around an incessant academic and professional routine, which affected them in 
different ways, causing them, in many cases, not to have the time to look after their 
health. After discovering the possible severity of the disease, the young adult sought 
a rapid response to the alterations that affected their body. When receiving the 
diagnosis of cancer, the impact was immediate, being associated with the stigmas 
surrounding the disease. Stigmas which are reported by media culture in the social 
environment, relating, cancer to suffering and death. In addition to the difficulty 
obtaining the diagnosis, the young adult faced the possibility of not being able to 
afford their treatment. Thus, they resort to the Public Health service, which welcomed 
them and became their only way. Sometimes after the first chemotherapies, they 
thought of giving up, due to the collateral effects that caused changes in their 
appearance. However, gradually the treatment and possible ways of reducing its side 
effects have been initiated. The professional care given by the oncology service, was 
not imposed, but negotiated, so that the participant could choose the treatment and 
care and therefore associate it to the popular care from its environment, aiming to 
increase the quality of care. For Leininger the health professionals, especially the 
nurses, should try to tailor the professional care given to each client‟s individual 
beliefs, experiences and points of view rather than imposing a uniform system of 
care. With the development of this research it was possible to rethink the approach to 
the young adult client and aim to provide a culturally agreeable nursing care in the 
area of oncology.  
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