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a vivência de uma doença oncológica por si só envolve um grande desafio pessoal. Deste modo, 
o homem portador de carcinoma da próstata submetido a prostatectomia radical experiencia um 
conjunto de mudanças, traduzidas através de um processo de transição. com este estudo de inves-
tigação pretende-se conhecer o processo de transição do homem portador de carcinoma da prósta-
ta submetido a prostatectomia radical. partindo deste pressuposto, desenvolveu-se uma pesquisa 
de natureza qualitativa, de carácter descritivo e exploratório, através de uma entrevista semi-
-estruturada para a colheita dos dados e a análise de conteúdo para a decomposição dos mesmos, 
através da microanálise, tendo sido entrevistados 18 participantes. a partir da análise dos dados, 
observa-se que o homem atravessa um longo processo de transição iniciado com o percurso até ao 
diagnóstico, atravessando diversas etapas até à possível reestruturação pessoal. Foi possível, a 
partir do estudo conhecer este processo de transição, compreender as necessidades, descrever os 
recursos mobilizados e ainda conhecer a perspectiva sobre o papel do enfermeiro neste contexto. 

palavras-chave:  enfermagem; transição; experiência do homem; carcinoma da próstata; prosta-
tectomia radical.

ABSTRACT: The experience of an oncological disease itself involves a great personal challenge. 
Thus, the male patient with prostate cancer undergoing radical prostatectomy experience a set of 
changes, translated through a process of transition. This research study aimed to understand the 
transition of male patient with prostate cancer undergoing radical prostatectomy. We developed a 
qualitative, descriptive and exploratory research, using a semi-structured interview for data collection 
and a content analysis for the decomposition of data by microanalysis, through interviews with 18 
participants. From the data analysis, it is observed that man experiences a long transition process 
starting from the route to diagnosis, through several stages until the possible self-restructuring. It 
was possible from this study, to know the transition process, to understand the needs, to describe the 
resources used and to know the perspective on the role of the nurse male patient with prostate cancer 
undergoing radical prostatectomy.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho concentra-se num estudo sob a perspec-

tiva das Ciências de Enfermagem, consubstanciando-se no 
fenómeno da transição do homem portador de carcinoma 
da próstata submetido a prostatectomia radical, abordando 

todo o processo experienciado pelo indivíduo no decorrer 
deste longo caminho. A escolha desta temática apresenta 
razão de ser porque não existe sustentação teórica suficiente 
da realidade exposta, num contexto em que esta problemá-


