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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo, por meio de uma pesquisa qualitativa segundo a 

abordagem fenomenológica existencial, investigar os pensamentos, sentimentos e atitudes do 

oncologista na informação do diagnóstico de câncer à paciente. Foram realizadas 5 entrevistas 

semi-dirigidas com oncologistas que atendem em consultório particular, e foi delimitada a 

análise compreensiva fenomenológica do conteúdo. 

Os resultados obtidos mostraram que: 

A informação do diagnóstico de câncer de mama para pacientes jovens em idade 

reprodutiva foi considerada a mais marcante para os médicos, lhes causando maior 

preocupação, medo e tristeza, devido às limitações impostas pela doença aos planos de vida 

da paciente e às questões da maternidade. Os entrevistados referiram que em qualquer caso, o 

momento da notícia lhes repercute emocionalmente, pela vivência do sentimento de tristeza, 

ou por fantasias relacionadas à responsabilidade pela doença.  

Eles apontaram como mais difícil nesse processo, o confronto com as reações 

emocionais da paciente e falar sobre o câncer utilizando palavras para amenizar o impacto 

dessa informação. Diante dessas dificuldades, a evolução da medicina, a possibilidade de 

cirurgia conservadora e a reconstrução mamária foram consideradas atenuantes.  

Os médicos afirmaram que informam a paciente de maneira clara, objetiva e gradativa, 

mas nem todos eles utilizam sempre a palavra “câncer”. Procuram encorajar a paciente com 

otimismo e solidariedade, engajando-a no tratamento como participante ativa. Além disso, 

sentem-se responsáveis por motivar aquela que demonstra desânimo ou que reluta em seguir o 

tratamento.  

Eles percebem que a partir da informação do diagnóstico a paciente estabelece um 

vínculo de confiança e dependência, e identificam que em alguns casos eles também se 

vinculam à paciente. Entretanto, reconhecem que desse vínculo deriva um desgaste emocional 

que os leva ao questionamento sobre a escolha de sua especialidade. 

Constatou-se que alguns oncologistas podem emitir sua opinião sobre determinado 

diagnóstico, às vezes, a pedido da paciente, mas que ao errarem nesse pré-julgamento, 

evidenciam sentimentos de impotência, ou fracasso, ou culpa, por não se prepararem, nem à 

paciente, para o momento da informação.  



 

Os casos em que a família interfere com questionamentos ou com o pedido de 

ocultação da informação não foram vistos por eles de modo negativo, contudo, o pedido de 

ocultação nem sempre é acatado. 

 Os entrevistados referiram algum tipo de aprendizado através do contato com a 

paciente oncológica, ou por meio da reavaliação de seus valores morais, ou da reflexão sobre 

sua própria finitude. Particularmente nos casos de câncer avançado ou terminal, esse 

aprendizado abrangeu o apoio nos momentos que precedem a morte, ou o reconhecimento da 

própria impotência. 

Conclusão: A análise dos resultados revelou os conflitos e as dúvidas do médico como 

“ser ético”, que assume os riscos ao escolher quanto, quando e como informar o diagnóstico à 

paciente, sua consciência de culpabilidade, a ansiedade existencial desencadeada pelas 

reações emocionais da paciente, a manifestação de sua maneira preocupada de existir no 

mundo, a busca pelo encontro autêntico e criativo, a subjetividade utilizada como caminho 

para a compreensão do ser doente e a possibilidade do fracasso de um projeto resultar em 

frustração e num rebaixamento temporário da confiança em sua própria capacidade. 

Desse modo, esse trabalho demonstra a inevitável influência dos fatores subjetivos na 

atitude do médico que informa o diagnóstico de câncer para sua paciente e que esse processo 

está muito além de qualquer pretensa objetividade. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study, based on qualitative research and using an existing 

phenomenological methodology, was to investigate the thoughts, feelings and attitudes of the 

oncologist when informing a patient of a cancer diagnostic. Five semi-guided interviews were 

conducted with oncologists that provide consultations through a private clinic, and the 

analysis comprehensive phenomenological of the content were delimited.    

 The results obtained indicate that: 

 The informing of a breast cancer diagnostic to young patients in the reproductive age 

range was considered to be the most dramatic for the doctors, causing them the greatest 

concern, fear and sadness, due to the limitations imposed by the illness on the life plans of the 

patients and issues of motherhood.  The interviews revealed that in any case the moment in 

which the news is given has emotional repercussions due to the experiencing of sad feeling, or 

due to fantasies related to responsibilities for the illness.  

They indicate as most difficult in this process the facing the emotional reactions of 

patients and the explaining of the cancer using words that minimize the impact of the 

information.  In the face of these difficulties some mitigating topics were the evolution of 

medicine and the possibility of conservative surgery as well as breast reconstruction. 

The doctors affirmed that they informed patients in a clear, objective and gradual 

manner, but that not all utilized the expression “cancer” in all cases.  They seek to encourage 

the patient with optimism and affirmative support, engaging in the treatment in an active, 

participating manner. In addition, the feel responsible for motivating those who show 

discouragement or who are reluctant to follow the treatment.  

The oncologists perceive that from the moment the patient is informed of the 

diagnostic they establish a bond of confidence and dependency, and in some cases this bond is 

reciprocal.  They recognize, however, that this bond produces an emotional stress that leads to 

their questioning the choice of their professional specialization.  

It was observed that some doctors in providing a diagnostic, sometimes at the patient’s 

request, when these previsions prove erroneous experience feeling of impotence, or failure, or 

guilt for not having properly prepared themselves or the patients for the moment the 

information is transmitted.  



 

They did not regard cases in which family members interfere with doubts or with 

requests to withhold the information in a negative way, however, not always do the doctors 

respect such requests.  

Those interviewed revealed some degree of learning through contact with cancer 

patients, or through reevaluation of their moral values, or by reflection on their own 

finiteness.  Particularly in those cases of advanced or terminal cancer this learning covers 

support for moments that precede death, or the recognition of one’s own impotence.  

 Conclusion:  The analysis of the results reveal the conflicts and the doubts of doctors 

as “ethical beings” when assume the risks implicit in choosing when, how and in what manner 

to inform the diagnostic to a patient, their guilt conscience and the existential anxiety 

provoked by emotional reactions of patients. Its so demonstrated their concern for existence in 

the world, the searching for creative encounter and that the subjectiveness is used as a 

pathway for understanding the patient. In addition, the possibility of failure in a project results 

in frustration and temporary degrading of one’s confidence in their own capability.   

 In this manner, this work demonstrates the unavoidable influence of subjective factors 

in the attitudes of doctors in informing cancer diagnostics to their patients and that this 

process is well beyond any pretence of objectiveness.  

  

    

 

 

 

 

 

Key words: 1. Health Psychology;  2. Neoplasms – Diagnosis;  3. Physician-pacient 

relationship 4. Phenomenology (Psychology)    
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I - INTRODUÇÃO 

 

É notória a preocupação de psicólogos, médicos e psiquiatras com a importância de 

informar ao paciente portador de neoplasia maligna sobre seu diagnóstico. Como constatou 

Kübler-Ross (1969), os debates não deveriam mais se centrar em revelar ou não o 

diagnóstico, mas em como fazê-lo.  

Contudo, durante meu curso de Aprimoramento em Psicologia Hospitalar1 e, mais 

tarde, com o trabalho que realizei na Escola Paulista de Medicina2, notei que nem todos os 

profissionais da área da saúde compartilhavam desse pensar.  

Observando a relação médico-paciente durante o momento da notícia de diagnósticos 

de moléstias graves, que devido a implicações biopsicossociais mudariam toda dinâmica e 

perspectiva de vida desses pacientes, constatei na prática o que a literatura já apontava: falta 

de consenso entre os médicos no que diz respeito à informação do diagnóstico de câncer para 

o paciente.  Trabalhos científicos ao redor de todo o mundo apontam tal divergência e citam 

os argumentos mais freqüentes entre os médicos que optam pela ocultação da informação 

(PAN CHACON; KOBATA; LIBERMAN, 1995; FARIA; SOUHAMI, 1997; CORTÉS; 

OLARTE, 1998; GONÇALVES; CASTRO, 2001; HORIKAWA; YAMAZAKI; SAGAWA; 

NAGATA, 2000; HOSAKA; AWAZU; FUKUNISHI; OKUYAMA; WOGAN, 1999; 

AKABAYASHI; KAI; TAKEMURA; OSAKI, 1999; GATTELLARI; VOIGT; BUTOW; 

TATTERSALL, 2002). 

A comunicação do diagnóstico não se limita ao momento da explicação verbal 

explícita feita pelo médico, mas envolve o quadro complexo da relação médico-paciente. A 

partir desse instante, o paciente vivencia estágios de reajustamento emocional, nos quais sua 

capacidade de compreensão das informações é infiltrada por idéias pré-concebidas sobre o 

câncer.  

Não se pode esquecer que o médico também carrega consigo uma visão particular da 

doença, permeada por fatores subjetivos e implicações éticas, além de possuir formação 

acadêmica falha no que se refere à relação humana. 

Desse modo, a partir da dinâmica descrita acima e considerando as divergências 

citadas, surgiu meu interesse pelo tema proposto. A relevância desse trabalho se dá em 

decorrência das lacunas deixadas pelas pesquisas científicas no que se refere ao 

                                                 
1 Curso de Aprimoramento em Psicologia Hospitalar do Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros 
2 Setores de Medicina Fetal e Violência Sexual do Departamento de Obstretrícia - UNIFESP  



 

aprofundamento dos aspectos que influenciam a vivência do médico na informação do 

diagnóstico de câncer ao paciente.  

 

1.1 – Breves considerações sobre o momento que sucede a revelação do 

diagnóstico de câncer. 

 

Segundo Souza (2003b), qualquer paciente já suspeitou em algum momento anterior a 

confirmação do diagnóstico de câncer, de que seus sintomas podiam se relacionar a esta 

doença. Para a autora, a questão é que nem sempre os sintomas desvinculados de dor são 

relevados pelo doente. Contudo, quando ele passa a considerar a ameaça, quando a dor ou 

outro sinal não pode mais ser negado, esse paciente procura o médico. 

Ao receber do médico o diagnóstico de neoplasia maligna, o paciente baseia sua 

compreensão das informações em idéias pré-concebidas sobre uma doença carregada de 

significados metafóricos que são, de acordo com Sontag (1984), sentença de morte, 

degeneração, dor, vergonha e contaminação. Conforme a autora, fantasias provenientes da 

mitificação da doença favorecem que, em alguns casos, até mesmo a pronúncia da palavra 

“câncer” seja proibida.  

A doença traz além das perdas concretas, como a morte e a mutilação, perdas de 

diferentes significados, como a interrupção prematura de atividades, sonhos e projetos 

financeiros. Ao tomar conhecimento da malignidade do tumor o paciente passa por estágios 

que, nada mais são do que mecanismos psicológicos de enfrentamento e adaptação: negação e 

isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. O homem, que antes relutava em refletir 

sobre sua própria finitude, vê agora sua vida ameaçada pelo câncer e conscientiza-se de que, 

de um modo ou de outro, sua morte é inevitável (KÜBLER-ROSS, 1969). 

Assim, revelando o diagnóstico, o médico tem diante de si um paciente sujeito a 

reações emocionais pertinentes a esse momento de vida, que acarreta implicações 

biopsicossociais imediatas e requer adaptação. Para Souza (2003a), a alteração da imagem 

corporal e o comprometimento das áreas sexual, social e familiar, em decorrência das 

condutas terapêuticas, são fontes de angústia para o paciente.  

Olivieri (1985) pondera que o ser-doente pode desesperar-se nesse momento por não 

querer ser quem é, ademais, perde sua liberdade, o autocontrole, a privacidade e espaço e a 

sua segurança quanto ao futuro.  

Como diz Souza(2003b), sentimentos como ansiedade e falta de esperança são 

pertinentes ao ser-no-mundo que sente a ameaça do não-ser. 



 

Contudo, o grau de esperança do paciente pode ser influenciado pela relação de ajuda 

estabelecida com seu médico, é o que demonstra a pesquisa de Salander (2002). O autor 

constatou, entre outras coisas, a importância de unir ao processo de informação, uma 

atmosfera de encorajamento, receptividade e compreensão. 

Do mesmo modo, algumas evidências do estudo de Mager e Andrykowski (2002), 

sugerem que a adaptação psicológica a longo-prazo da mulher com câncer pode estar 

positivamente associada a sua percepção de um comportamento médico cuidadoso e 

emocionalmente encorajador durante a consulta diagnóstica. 

Sancovski; Martins; Nunes; Souza (2000) reforçam que quando o diálogo preza pela 

explicação compreensível sobre limites, direitos e realidade, compromete o paciente como 

participante ativo em seu tratamento, pois facilita a utilização dos recursos pessoais contra a 

doença.  

Assim, entende-se que o ser-doente é mutável dentro do “tempo vivido” e por isso, 

pode enfrentar de diferentes formas a experiência da sua enfermidade (OLIVIERI, 1985). 

Ele pode se resignar perante a enfermidade ou acreditar em sua capacidade de 

recuperação, convertendo a crise numa possibilidade de encontrar um novo sentido para a 

vida (SIEGEL, 1989).  

De acordo com Dondoni; Braga; Barrios (1999), o médico apto para identificar essas 

diferenças individuais é capaz de atender às necessidades reais de seu paciente. 

Observou-se neste tópico, que todo paciente, previamente à consulta diagnóstica, 

suspeita da possibilidade de ter câncer, e que defronte à confirmação da doença e da angústia 

do não-ser responde emocionalmente, passando a enfrentar esse momento de modo particular. 

A seguir, verificar-se-á que o médico também busca uma forma de enfrentamento 

próprio, uma vez que diante da complexa relação com o ser-doente é influenciado, 

inevitavelmente, por aspectos subjetivos e por sua formação acadêmica.  

 

1.2 – O reflexo da formação acadêmica e a influência da subjetividade na relação 

médico-paciente 

 

Durante a formação do aluno de medicina, Muniz e Chazan (1992), observaram 

entusiasmos, decepções, sentimentos de culpa e conflitos em torno da identidade médica, e 

concluem que na relação professor-aluno deve se localizar o espaço para a livre expressão 

dessas angústias, pois esse modelo torna o aluno mais acessível à escuta ao paciente. 



 

Zaidhaft (1990) conclui que é significativo o impacto causado pelas necropsias nos 

alunos de medicina e que diversas fantasias, reações e emoções podem se associar a essa 

vivência.   

Entende-se por Hoirisch (1992), que a transição do aluno para a prática clínica é 

vivida como crise, uma vez que o convívio com o inanimado é abruptamente substituído pelo 

contato com pessoas enfermas e com a morte. 

Essa árdua transição, resultado de uma formação acadêmica falha no que se refere à 

relação humana, torna-se clara através de Siegel (1989), que ao descrever sua passagem pela 

faculdade de medicina, critica a escassez de aulas que abordem a relação médico-paciente e 

identidade médica. 

Rocco (1992) compreende que a dinâmica da formação médica não prepara o aluno 

para ver além da doença, e que desse débito do ensino decorre ansiedades e inseguranças no 

exercício da profissão. 

O modelo biomédico e mecanicista na formação do médico também é avaliado 

criticamente por Caprara e Franco (1999), que destacam a importância da busca por uma nova 

prática que releve na relação com o paciente, os aspectos psicológico, social e cultural da 

doença.  

Soar Filho (1998) define a interação médico-paciente como uma construção permeada 

por seu contexto e pelas reações emocionais dos envolvidos.  

O contexto da interação médico-paciente também detém fantasias e significados 

pessoais ativados pela doença, que envolvem aspectos da história individual. Esses fenômenos 

não se restringem ao paciente, mas se estendem também ao médico (SOAR FILHO, 1998; 

ROCCO, 1992). 

Tal experiência e história pessoal do médico são importantes recursos, passíveis de 

uso para a compreensão do paciente (SOAR FILHO, 1998; CAPRARA; FRANCO, 1999). 

Quando essa compreensão abrange todo o processo do adoecer, o médico obtém a 

colaboração do paciente, bem como mudanças do padrão de comportamento (ROCCO, 1992; 

SOAR FILHO, 1998).  

A partir da abordagem fenomenológica, Olivieri (1985) ressalta que o médico pode 

interpretar o paciente de acordo com seus próprios paradigmas. Em contrapartida, segundo o 

autor, quando o médico compreende o doente imaginando-se no lugar dele através de sua 

própria subjetividade, o percebe como ser-no-mundo, ou seja, alguém que vivencia sua 

doença e a ameaça do não-ser de um modo particular naquele exato momento.  



 

Aciole (2004) chama à atenção para a importância do resgate do trabalho clínico 

autêntico, que acontece primariamente no consultório médico, através do encontro da 

subjetividade do médico e do paciente, ou seja, da capacitação do profissional e da 

necessidade específica do doente, interesses diferentes convergindo para um fim comum: a 

solução do problema e o resgate da saúde.  

Todavia, para Kübler-Ross (1969), os alunos de medicina, por meio dos avanços 

científicos, têm se distanciado cada vez mais do que antes era um princípio básico do médico 

de família: o contato sensível com o paciente que sofre. 

É verdade que algum distanciamento na relação médico-paciente é fundamental para 

que a capacidade do médico de tomar decisões não seja afetada, porém, esse distanciamento 

não deve ser excessivo (QUINTANA; CECIM; HENN, 2002; SIEGEL, 1989). 

Quintana et. al. (2002) percebem que em nome da pretensa neutralidade científica 

isolam-se as emoções e empobrece-se a relação médico-paciente, atitudes que, na verdade, 

derivam da necessidade do próprio profissional de proteger-se das emoções e dos 

pensamentos suscitados pela morte do paciente. 

Uma atuação mecânica revela, então, de acordo com Kübler-Ross (1969), uma defesa 

contra sentimentos de impotência e fracasso diante do paciente gravemente enfermo. 

Segundo Zaidhaft (1990), para o aluno de medicina, mais difícil do que lidar com a 

morte é a interação com o doente que está próximo da morte, pois ele o remete a reflexões 

sobre sua própria finitude.  

Quanto maior a dificuldade do médico para encarar a morte, menor a possibilidade de 

ajudar o paciente, mesmo numa situação como a de revelar ou não o diagnóstico de câncer, é 

o que afirma Kübler-Ross (1969).  

Siegel (1989) acredita que embora o médico negue a tristeza, o sentimento de fracasso 

é inevitável, uma vez que o próprio treino acadêmico, dominado pela visão da medicina 

mecânica, leva-o a sentir-se freqüentemente responsável pelo que foge de seu domínio.  

Como refere Zaidhaft (1990), mesmo que o médico tente se habituar com a morte e se 

esforce para ficar imune ao que ela desperta com o intuito de poder enfrentá-la, não poderá 

esquivar-se de suas emoções. 

 O médico que isola suas emoções e nega a morte, segundo Quintana et. al. (2002), 

assume uma posição imaginária de onipotência, de dono da vida e da morte, que é alimentada 

pelo paciente que busca exatamente isso. Nesses casos, segundo os autores, a morte do 

paciente, sua piora ou a impossibilidade de cura gera angústia e culpa para o médico e 

incrementa um sentimento de fracasso levando-o ao distanciamento na relação, enquanto para 



 

o paciente, pode criar um sentimento de traição pelo médico que não correspondeu à imagem 

que ele idealizou e que o primeiro aceitou. 

 Ainda para os mesmo autores, essa dinâmica impede que o médico identifique suas 

limitações e a condição real de seu paciente.    

Essa deformidade da relação médico-paciente, conforme discorre Barroso (1992), é 

um erro grave cometido por profissionais despreparados e pode ser estimulada, no caso de 

cirurgiões, pela freqüente tomada de grandes decisões. 

Abordou-se no decorrer deste tópico, que a formação acadêmica do médico é falha no 

que se refere à relação humana, e que tal lacuna pode interferir negativamente no seu contato 

com o paciente gravemente enfermo. Acompanhou-se que as tentativas do médico de fugir da 

subjetividade existente no exercício de sua profissão são inúteis e que esse aspecto também o 

afeta em situações como a de revelar o diagnóstico ao paciente.    

Desse modo, parece relevante apontar algumas questões éticas que estão diretamente 

ligadas ao ato de informar o diagnóstico ao paciente. 

 

1.3 – Questões éticas e o médico como “ser ético” 

 

No momento da notícia de um diagnóstico, a relação médico-paciente é permeada por 

seu contexto, por fatores subjetivos e, também, por questões éticas. Encontram-se no Código 

de Ética Médica (1988), artigos que vedam ao médico atuar desrespeitando a autonomia do 

paciente, como por exemplo: 
Art.46- Efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o consentimento prévios do 
paciente ou de seu responsável legal, salvo em iminente perigo de vida (CÓDIGO DE ÉTICA 
MÉDICA, 1988, p.12). 
Art.48- Exercer sua autoridade de maneira a limitar os direitos do paciente de decidir livremente sobre 
sua pessoa e seu bem-estar (CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA, 1988, p.12). 
Art.59- Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos do 
tratamento, salvo quando a comunicação direta ao mesmo possa provocar-lhe dano, devendo, nesse 
caso, a comunicação ser feita ao seu responsável legal (CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA, 1988, p. 14). 
Art.70- Negar ao paciente acesso a seu prontuário médico, ficha clínica ou similar, bem como deixar 
de dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionar riscos para o paciente 
ou para terceiros (CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA, 1988, p. 15). 
 

Entretanto, sabe-se que não existe consenso sobre esse tema na área médica, e muitos 

profissionais adotam a postura de ocultar o diagnóstico de seu paciente, mesmo diante da 

possibilidade de ser punido pela infração ao Código de Ética Médica.  



 

Segundo Pan Chacon et. al. (1995), ao adotar a postura de informar ou omitir a 

verdade o médico está vinculado à sua experiência e ao subjetivo. 

Rocco (1992) compreende que o médico deveria discutir os procedimentos com o 

paciente comprometendo-o com o tratamento, uma vez que a relação de poder estabelecida 

tempos atrás, transmutou para um nivelamento.  

Porém, ciente de seus direitos, o paciente contesta mais, com manifestações mais 

agressivas, fato que incomoda alguns médicos despreparados (SANCOVSKI et. al. ,2000; 

ROCCO, 1992). 

Mesmo reconhecendo a importância dos códigos de ética, Cohen e Segre (2002), 

entendem que o “ser ético” é aquele que apreende subjetivamente a ética, o que está além das 

punições e imposições morais. O “ser ético” é aquele capaz de perceber os conflitos entre o 

emocional e o racional, posicionando-se com coerência e autonomia. 

Como diz Hossne (2002), diante dos conflitos éticos o médico deveria primeiramente 

aperfeiçoar sua própria competência, pois somente o médico autônomo é apto para avaliar e 

respeitar a autonomia do paciente. 

Respeitar a autonomia do paciente, conforme examinam Cohen e Marcolino (2002), é 

vê-lo como alguém competente, isto é, capaz de compreender uma situação e com o direito 

escolher e tomar decisões sem ser coagido.  

Os mesmos autores explicam ainda, que tratar um paciente sem seu consentimento e 

omitir informação sobre diagnóstico e prognóstico estão entre os comportamentos médicos 

chamados de paternalistas, ou seja, a tomada de decisões é feita pelo médico baseando-se no 

princípio da beneficência e não-maleficência. De qualquer forma, para os autores, esses 

critérios são questionáveis, uma vez que o ato paternalista transgride a regra moral da 

liberdade individual. 

Dondoni et. al.(1999) denotam que com relação aos médicos brasileiros, tal postura 

paternalista colabora para que alguns deles revelem apenas parte do diagnóstico ao paciente, 

julgando que o mesmo não dispõe de conhecimento suficiente para a tomada de decisão. 

Também para os autores, nenhuma pressão inerente à profissão justifica essas dificuldades do 

médico em suportar a frustração, uma vez que sua aptidão é aliviar o sofrimento do paciente. 

Compreendeu-se pelo atual tópico, que embora o Código de Ética Médica direcione o 

médico a informar o diagnóstico ao paciente, o médico como “ser ético” depende de seu 

amadurecimento emocional. 

 



 

1.4 – Atitudes dos médicos frente à informação do diagnóstico de câncer para o 

paciente 

 

Na literatura, Kübler-Ross já em 1967, apontava a falta de consenso entre os médicos 

quanto à revelação do diagnóstico de câncer para o paciente. A autora observou tanto a prática 

da omissão da informação quanto da comunicação abrupta, e notou, também, que alguns 

médicos optavam pela transferência da responsabilidade para um colega de profissão ou por 

informar apenas o cônjuge e parentes mais próximos.  

A mesma autora constatou ainda, que entre as razões mais comuns apresentadas pelos 

profissionais contrários ao ato de informar estavam a prevenção de crises emocionais e o 

desinteresse do paciente em saber a verdade, embora, para ela, esta última decorreria do 

comportamento evasivo do próprio médico, inapto para suportar suas angústias, suscitadas 

durante um diálogo franco com o doente. 

Verificar-se-á a seguir, que trabalhos científicos de diversos países apontam essa 

divergência entre os médicos. Embora especifiquem suas limitações quanto à possibilidade de 

generalização dos resultados obtidos, tais artigos proporcionam a compreensão de que em 

diferentes culturas fala-se, hoje, de uma tendência de mudança de pensamento e 

comportamento com relação ao tema.   

Numa pesquisa brasileira, Pan Chacon et. al. (1995), verificaram que apenas 22% dos 

79 médicos entrevistados informavam a verdade ao paciente. O restante (78%) entendia que a 

verdade era mais prejudicial para o paciente, e considerava como aspectos relevantes para 

essa decisão: idade avançada do paciente, gravidade da doença e prognóstico desfavorável. 

Todos os sujeitos eram favoráveis a informar completamente alguém da família. 

 Nesse mesmo estudo, os autores notaram que os médicos, na hipótese da doença em 

seu seio familiar, desejavam que o profissional responsável tivesse a mesma conduta adotada 

por eles, todavia, na suposição de serem eles mesmos os doentes, gostariam de ser informados 

adequadamente, julgando-se aptos para administrar a notícia. 

A informação consentida não é habitual no Brasil, segundo a conclusão de Faria e 

Souhami (1997), o que denota falta de comunicação na relação médico-paciente, pouco 

preparo do médico para lidar com notícias ruins e uma passividade do paciente, que abre mão 

de seu direito por medo de perder a oportunidade de tratamento. 

Para Quintana e Cecim (2002), o temor à reação emocional desesperada do paciente 

que recebe o diagnóstico de uma doença grave poderia levar o médico a omitir tal informação. 



 

Nessa situação, o médico e o paciente “fingem” que tudo está bem, num acordo tácito 

(CORTÉS; OLARTE, 1998; FARIA; SOUHAMI, 1997). 

Segundo Faria e Souhami (1997), no Brasil é mais comum que médicos não 

oncologistas, como os ginecologistas, por exemplo, omitam o diagnóstico de câncer. Isso, 

porque o câncer é uma pequena parte da sua rotina clínica e a maioria deles não está apto a 

travar esse tipo de diálogo com o paciente e quando o fazem, é de maneira inadequada. 

Na situação de uma doença como o câncer, Faria e Souhami (1997), esclarecem que o 

aspecto cultural da família brasileira tem grande influência nas decisões, pois ela 

freqüentemente solicita ao médico a omissão do diagnóstico e prognóstico, no intuito de 

proteger o paciente.  

Incluir as atitudes familiares na compreensão da revelação do diagnóstico de câncer, 

também foi considerado relevante por Cortés e Olarte (1998). Num estudo prospectivo, os 

autores concluíram que mais de 60% das famílias espanholas são contrárias à revelação do 

diagnóstico para o paciente e encontram meios para um diálogo particular com o médico, 

pressionando-o a ocultar a verdade para paciente.  

Nesse mesmo estudo, os autores verificaram que na Espanha o diagnóstico era 

revelado para menos da metade (25 – 50%) dos pacientes com câncer, e uma postura ativa do 

doente com relação aos seus direitos não era a mais freqüente. 

Ainda no cenário europeu, uma pesquisa desenvolvida por Gonçalves e Castro (2001), 

num centro de oncologia em Portugal, indicou que 71% dos médicos revelavam o diagnóstico 

por princípio ou a pedido do paciente, enquanto 29% raramente ou nunca o faziam. Contudo, 

constatou-se que a família foi informada por 98% dos médicos. O argumento mais utilizado 

entre os que ocultavam a verdade foi a proteção do paciente contra danos psicológicos, o que 

para os autores, pode ser entendido como intenção real e não como falta de treino ou 

dificuldade para lidar com a situação, embora não descartem totalmente essa possibilidade. 

Este cenário ibérico reproduz o que se passa nos países de cultura ocidental, 

principalmente latina. Nele, destaca-se o paternalismo médico e o peso da interferência da 

família do doente, assim como acontece no Brasil. 

Quanto aos países orientais, entre as pesquisas mais recentes está a de Horikawa et. al. 

(2000). Seus resultados mostraram que em 1998 o diagnóstico de câncer foi dividido com 

71% dos pacientes admitidos em um hospital geral, contra 27% dos pacientes admitidos em 

1993. Para os autores, em 1998 a taxa de informação sobre o prognóstico desfavorável 

permaneceu baixa (10%), podendo significar um temor presente entre os médicos quanto a 



 

problemas como tentativa de suicídio. A informação pouco freqüente aos pacientes idosos, 

por sua vez, refletiu a suposição médica de que tais pacientes desejavam essa proteção.  

Ainda segundo os mesmos autores, os resultados revelam uma tendência de mudança 

na política de informação do diagnóstico de câncer no Japão, que resulta do maior 

reconhecimento por parte dos médicos quanto à importância da informação consentida.   

Hosaka et. al. (1999) citam que embora a tendência para revelar o diagnóstico de 

câncer esteja crescendo no Japão, 70% não são completamente informados. Além disso, os 

médicos japoneses costumam perguntar à família do paciente se devem ou não informá-lo e a 

resposta negativa, da maioria delas, é acatada. Alguns médicos, assim como as famílias, 

acreditam que o resultado da informação do diagnóstico pode ser desfavorável, gerar stress e 

prejudicar o tratamento. Outros médicos se preocupam também com distúrbios psiquiátricos e 

suicídio.  

Os achados de Akabayashi et. al. (1999), sobre a informação nos casos de câncer 

avançado em diferentes unidades de um hospital universitário do Japão, mostraram que mais 

de 60% dos 74 médicos sujeitos forneciam explicações otimistas aos pacientes quanto ao 

prognóstico, enquanto mais de 40% eram inclinados a informar a família de forma pessimista. 

Entre os fatores que os médicos consideravam relevantes frente a essa situação estavam a 

idade do paciente e o consentimento da família. Porém, para os autores, é por temer que a 

família do paciente o acuse de erro caso a morte do paciente ocorra antes do que ela espera, 

que o médico adota um método que não fere nenhuma das partes envolvidas.  

Através da pesquisa com 118 pacientes com câncer incurável e 9 oncologistas de dois 

hospitais escola australianos, Gattellari et. al. (2002) verificaram que a maioria dos pacientes 

(74,6%) foi informada de que sua doença era incurável, mas que as alternativas de terapia 

anticâncer foram apresentadas para apenas 44,1% e somente para 29,7% foi oferecido chance 

de escolha e participação, lacuna que compromete o processo de decisão informada.  

Os mesmos autores observaram que a idade do paciente, seu questionamento e o 

diagnóstico precoce de metástase estavam associados ao encorajamento que recebiam do 

médico na participação na tomada de decisão. Para eles, o médico sente-se mais confortável 

diante do paciente com idade mais próxima a dele, enquanto pode olhar o paciente idoso 

como alguém que prefere delegar as decisões e o paciente mais jovem como alguém 

emocionalmente vulnerável. 

Ainda nos casos de câncer incurável e mau prognóstico, Gattellari et. al. (2002) 

acreditam que os médicos esperam do paciente a expressão clara de sua preferência para, 



 

então, encorajá-lo. Contudo, como dizem os autores, o paciente nem sempre o faz, ou por 

falta de confiança no médico ou por medo de aborrecê-lo com perguntas. 

Ao descrever sua experiência no atendimento de pacientes com câncer, Souza (1992) 

ressalta que muitos médicos também adotam uma linguagem técnica e utilizam termos que 

podem revelar ao paciente a malignidade do tumor, mas que não permitem a compreensão do 

real significado da doença, ou seja, que é um câncer. 

Asai; Kishino; Fukui; Sakai; Yokota; Nakata; Sasakabe; Sawada; Kaiji (1998) 

investigaram 286 pacientes ambulatoriais de num hospital universitário no Japão e 

verificaram que 56% dos pacientes procuraram um novo médico por estarem insatisfeitos com 

a explicação relativa ao procedimento diagnóstico e terapêutico, e que 66% julgaram-na de 

difícil compreensão. 

Para Soar Filho (1998), a terminologia técnica do discurso médico ostenta uma 

diferenciação cultural e um preconceito que não respeita tais diferenças.   

Os jargões científicos são de fato, segundo Dondoni et. al.(1999), uma máscara para a  

angústia do médico, e aumentam a distância com relação ao paciente que, por sua vez, sente-

se acuado e não interfere com questionamentos.  

Observa-se, então, que o ato de omitir a informação abrange outras atitudes 

significativas. Pan Chacon et. al.(1995) denominam “mentira piedosa” sempre que não se diz 

claramente ao paciente sobre o câncer.  

Moreira e Mello Filho (1992) reconhecem os entraves em trabalhar um paciente que 

nega a realidade, mas também assinalam o quanto é difícil perceber que um paciente com 

condições de saber a verdade fica alheio a ela por decisão da equipe médica, que pensa de 

modo contrário.     

Diversos autores acreditam e concluem que não se deve esconder nenhuma parte do 

diagnóstico para o paciente, favorecendo, assim, uma relação de confiança entre ele e seu 

médico. Contudo, para eles, é importante que o médico conheça as particularidades e 

necessidades de seu paciente, as fantasias e temores em torno da doença e do tratamento, para 

que a informação possa ser dada no vagar necessário, num lugar adequado e sem tirar-lhe a 

esperança, o que não significa iludir (LEE; WU, 2002; GATTELLARI et. al., 2002; STUART 

et. al., 2001; SANCOVSKI; MARTINS, 2000; DONDONI et. al., 1999; FARIA; SOUHAMI, 

1997; BARROSO, 1992; SIEGEL,1989; TÄNKÄ, 1988;  KÜBLER-ROSS,1967).            

Em contrapartida, muitas opiniões são publicadas em forma de artigos científicos e 

cartas comentadas da área médica, como a de Hassn e Hassan (1998) do departamento de 

cirurgia geral de um hospital de Boston, EUA. Os autores afirmam que a tendência para se 



 

reconhecer o direito do paciente ser informado sobre sua condição não resulta em benefícios e 

pode, ao contrário, ser danosa para ele. Segundo os autores, mesmo quando um paciente 

expressa o desejo de saber toda verdade sobre sua doença, não significa que é o melhor para 

ele, como é o caso de pacientes psiquiátricos, e isto deve ser, antes de tudo, uma certeza do 

médico que lhe atende. 

Porém, é válido ressaltar, que a grande maioria das justificativas apresentadas pelos 

médicos que ocultam o diagnóstico não encontram respaldo na literatura científica. Tanida 

(1998) sugere que a revelação do diagnóstico não resulta em danos emocionais e mentais para 

os pacientes orientais com câncer e conclui que a maioria dos pacientes leva algumas semanas 

para recuperar-se do choque inicial da notícia, sendo que este último explicaria o temor das 

pessoas quanto aos prejuízos que a verdade pode causar ao paciente. 

No que se refere à desordem psiquiátrica, Hosaka et. al. (1999) examinaram essa 

prevalência em 100 pacientes oncológicos de cabeça e pescoço de um hospital universitário 

do Japão. Eles dividiram a amostra em 50 pacientes com doença maligna e 50 com doença 

benigna, sendo que 58% dos pacientes com tumor maligno não tinham informações completas 

sobre seu diagnóstico. A taxa obtida de desordem psiquiátrica foi 42,9% no grupo informado 

e 48,3% no desinformado, diferença não relevante e que mostra, ao contrário do que temem 

os médicos, uma prevalência maior nos grupos desinformados. A depressão foi constatada 

com mais freqüência nos pacientes portadores de doença maligna, o que para os autores, não 

resulta em surpresa, uma vez que a doença requer adaptação pelas várias incapacidades 

geradas.  

Ainda com relação aos danos psicológicos, alguns autores acreditam que é justamente 

a informação insuficiente que onera o paciente com medos irreais e gera aumento de 

ansiedade (STUART; ÁVALO; ABREU, 2001; DONDONI et. al., 1999; SOUZA, 1992). 

Segundo Chochinov (2001), a reação emocional de tristeza é natural para as pessoas 

que recebem um diagnóstico que ameace sua existência, como o câncer, porém não se pode 

desprezar que a depressão clínica é reconhecida numa minoria significativa. Diante disso, o 

autor conclui que os provedores de cuidados oncológicos devem estar familiarizados com 

técnicas diagnósticas que os capacite para a identificação desse quadro e dos fatores de risco. 

Dos 114 pacientes oncológicos com depressão maior estudados por Akechi; Okamura; 

Kugaya; Nakano; Nakanishi; Akizuki; Yamawaki; Uchitomi (2000), 53,5% tinham ideação 

suicida. Os autores consideram que a elevada taxa de ideação suicida aponta a necessidade de 

um atendimento mais cuidadoso aos pacientes oncológicos que sofrem de depressão, visando 

à prevenção do suicídio. Nessa pesquisa, a idade avançada, o estágio avançado da doença e a 



 

depressão maior severa, foram considerados indicadores clínicos importantes para a ideação 

suicida nos pacientes oncológicos deprimidos. 

Akechi; Nakano; Akizuki; Nakanishi; Yoshikawa; Okamura; Uchitomi (2002) 

investigaram 1713 pacientes com indicação psiquiátrica. Desses, apenas 3,6% relacionou-se 

ao suicídio (ideações suicidas, tentativas de suicídio, pedido de eutanásia e de sedação 

contínua). Os resultados indicam que, entre os fatores de risco associados ao suicídio em 

pacientes japoneses com câncer estão: a depressão maior, o estágio da doença e a dor. Todos 

foram previamente informados do diagnóstico de câncer.  

Por outro lado, com o propósito de explorar a associação entre doenças físicas e 

suicídio em pacientes idosos, Quan; Arboleda-Flórez; Fick; Stuart; Love (2002) realizaram 

um estudo comparativo e concluíram, entre outras coisas, que os idosos (acima de 55 anos) 

portadores de câncer tinham uma probabilidade quase duas vezes maior de cometer suicídio, 

quando comparados aos que não tinham a doença, o que segundo os autores torna-se um 

apoio à visão de que o câncer aumenta o risco de suicídio. 

Quanto ao nível intelectual, Faria e Souhami (1997) vêem a comunicação com 

pacientes analfabetos ou com nível sócio-econômico baixo como um problema importante no 

Brasil, pois há muita dificuldade em fazê-los entender as razões e conseqüências do 

tratamento proposto ou despertar seu interesse sobre os efeitos colaterais, o que na verdade é 

apenas mais um problema em suas vidas. Os autores afirmam que ainda não há respostas que 

direcionem o modo e a quantidade de informação nesses casos, para um melhor resultado na 

compreensão de questões relacionadas à doença, tratamento e resultados. 

Segundo Pan Chacon et. al. (1995), um menor nível intelectual favorece que o 

indivíduo aceite com mais facilidade a “mentira piedosa”.    

Já nos casos em que a família pressiona o médico para que oculte a informação, essa 

situação deve ser cuidadosamente avaliada, pois ainda que provenha da preocupação e amor 

pelo paciente, pode colocar o doente no lugar de incapaz, tirando seu direito de receber a 

informação desejada e decidir a partir dela (LEE; WU, 2002; PAN CHACON et. al.,1995; 

SIEGEL, 1989).  

Para Lee e Wu (2002), o médico deve ouvir a angústia e a preocupação da família, 

reconhecer que ela conhece melhor o paciente e argumentar com ela sobre as razões e custos 

de se manter o segredo. 

Asai et. al.(1998) investigaram o quanto o paciente sentia que deveria ser respeitado 

no seu desejo de obter informações médicas e tomar decisões, e como responderia face à essas 

discordâncias existentes. O estudo, que envolvia uma situação hipotética, foi realizado com 



 

pacientes ambulatoriais de um hospital universitário no Japão. Dos 299 pacientes, 76% 

acreditavam que o médico deveria perguntar rotineiramente ao paciente, antes de qualquer 

exame, se desejariam saber sobre o diagnóstico de câncer.  Quando o questionamento 

envolveu o pedido de omissão feito pela família, 59% responderam que o médico deveria 

informá-los mesmo contra a solicitação familiar.    

Ainda com relação ao desejo de receber o diagnóstico na hipótese de câncer, 80% a 

90% dos 118 sujeitos entrevistados por Pan Chacon et. al. (1995) gostariam de ser totalmente 

informados e manter sua autonomia, mesmo na condição de mau prognóstico. 

Quanto à preocupação com a informação de casos com prognóstico desfavorável, a 

pesquisa de Gattellari et. al. (2002), constatou que o nível de ansiedade de pacientes que 

receberam mais informação permaneceu relativamente estável, mas pareceu aumentar para os 

que tiveram menos informação. Para os autores, revelar a informação nos casos avançados 

pode reassegurar emocionalmente o paciente e conter sua ansiedade.  

Os mesmos autores enfatizam que as informações sobre opções de tratamento e 

alternativas para terapia anti-câncer são essenciais para tornar o paciente habilitado para o 

processo de tomada de decisão. 

Independentemente das razões apresentadas, fica claro que a informação do 

diagnóstico não é um padrão aceito. Contudo, para Hosaka et. al. (1999), todo esforço da 

família e dos médicos para ocultar o diagnóstico do paciente é inútil e pode perturbar a 

relação entre eles por causa da desconfiança. Durante as entrevistas que realizaram para sua 

pesquisa, os autores notaram a suspeita de alguns pacientes que os interrogavam sobre o 

diagnóstico verdadeiro. Para os autores, a tentativa de ocultar a verdade pode representar tanto 

a preocupação do médico e da família com o bem-estar do paciente, como também certo 

desconforto diante desse tipo de diálogo.  

Outros autores também compartilham da idéia de que a maior parte dos doentes 

percebe a omissão, de uma forma ou de outra (PAN CHACON et. al., 1995; SILVA, 1993; 

SOUZA,1992). 

Kübler-Ross (1967) compreende que o paciente acaba descobrindo a malignidade do 

tumor através da linguagem não-verbal dos familiares e da ansiedade da própria equipe.    

Tänkä (1988) cita que ao descobrir que o diagnóstico foi encoberto pelo médico a 

pedido da família, o paciente sente-se humilhado e pode não restabelecer sua confiança no 

médico.    

Entende-se, também, que a busca pela consulta médica é, na verdade, um pedido do 

paciente por algum tipo de informação. O estudo realizado por Souza (1992), sugere que as 



 

pacientes portadoras de câncer mamário já consideram a possibilidade de câncer antes da 

consulta médica e pelo receio da omissão da verdade, ficavam atentas ao comportamento do 

médico até concluírem o diagnóstico para si.  

Por fim, é relevante para essa dissertação o que aponta Silva (1993). Para ele, diante 

do dilema de informar o diagnóstico, tendo em contrapartida o direito do paciente à verdade, 

se faz necessário investigar qual a influência dos fatores subjetivos na decisão do médico. 

 

Objetivo: 

 

Portanto, o objetivo dessa pesquisa é: 

 

Investigar os pensamentos, sentimentos e atitudes do oncologista na informação 

do diagnóstico à paciente portadora de câncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II- MÉTODO   

 

2.1 – Sujeitos 

 

Participaram desse estudo 5 oncologistas que atendem em consultório particular.  

Justifica-se o número de sujeitos, durante o processo de análise das 5 entrevistas 

constatou-se a repetição do fenômeno e confirmou-se a coincidência dos dados, o que 

determinou a suficiência de material para a análise.   

A seleção da amostra foi por conveniência e obedeceu aos seguintes critérios de 

inclusão: 

• Exercício da medicina na área de oncologia; 

• Atendimento em consultório particular a pacientes conveniadas e/ou 

particulares.    

• Tempo mínimo de formação profissional de 10 anos 

O critério de inclusão de médicos oncologistas que atuam, impreterivelmente, em 

consultório particular, deu-se em função de ser mais freqüente, neste caso, uma relação 

médico-paciente mais duradoura e maior a chance do mesmo profissional acompanhar a 

paciente durante todo processo diagnóstico e terapêutico. Considerou-se para isso, o fato da 

alta rotatividade de profissionais nos hospitais públicos colaborar para que nem sempre o 

mesmo médico realize o diagnóstico, que por sua vez pode demandar mais de uma consulta. 

Delimitar o atendimento em consultório particular, objetivou a restrição da clientela do 

médico a um nível cultural que não fosse para o médico um dos fatores de interferência na 

comunicação do diagnóstico.  

Com o estabelecimento do tempo mínimo de formação buscou-se abranger médicos 

com maturidade profissional e com maior possibilidade de vivenciar as situações 

determinadas pelo objetivo proposto. 

 

2.2 – Ambiente 

                               

As entrevistas número 1, 4 e 5 foram realizadas no consultório particular dos  

oncologistas entrevistados.  

A segunda entrevista foi realizada na sala de estudos e reunião do Setor de Mastologia 

do hospital público em que o entrevistado também trabalha.  



 

A entrevista número 3 foi realizada na sala de aula e reunião do Serviço de Mastologia 

do hospital privado onde o sujeito também atua.     

 

2.3 – Instrumento 

 

Visando atender aos objetivos propostos por este trabalho, o instrumento utilizado para 

coleta de dados foi a entrevista semi-dirigida, explorando os seguintes temas: os sentimentos, 

pensamentos e atitudes do médico na vivência do momento da notícia do diagnóstico para a 

paciente com câncer.  

Segundo Bleger (1998), a entrevista é uma importante técnica para a investigação 

psicológica e se caracteriza, fundamentalmente, pela dinâmica da relação entre entrevistador e 

entrevistado. Para ele, na entrevista aberta, a liberdade para perguntas viabiliza a ampla 

investigação do comportamento e da personalidade do sujeito. 

Do mesmo modo, Asti Vera (1973) cita que a entrevista pessoal favorece uma melhor 

compreensão, pois permite ao entrevistador o registro de expressões não verbais, além de uma 

maior flexibilidade através da introdução de novas questões e indagações.  

Martins e Bicudo (1989) apontam a entrevista como única possibilidade de apreender 

o mundo-vida do sujeito. Para os autores, trata-se de um encontro caracterizado, entre outras 

coisas, pela empatia, imaginação e intuição.      

Para Forghieri (2002), o material de estudo deverá ser formado por relatos 

pormenorizados, claros e espontâneos, do sujeito sobre sua vivência, e para isso, alguns 

cuidados devem ser tomados pelo pesquisador, como informar o sujeito sobre a importância 

da pesquisa e proporcionar segurança. 

Ademais, um entrevistador receptivo é capaz de estabelecer uma inter-relação 

favorável com o sujeito, liberando-o de receios pertinentes à situação e colaborando para sua 

espontaneidade (ASTI VERA, 1973; MARTINS; BICUDO, 1989). 

    

2.4 – Procedimento 

 

Quanto à amostra, o critério de inclusão de médicos oncologistas que atuam, 

impreterivelmente, em consultório particular, deu-se em função de ser mais freqüente, neste 

caso, uma relação médico-paciente mais duradoura. Considerou-se para isso, o fato da alta 

rotatividade de profissionais nos hospitais públicos colaborar para que nem sempre o mesmo 

médico realize o diagnóstico, que por sua vez pode demandar mais de uma consulta. 



 

Delimitar o atendimento em consultório particular, objetivou a restrição da clientela do 

médico a um nível cultural que não fosse para o médico um dos fatores de interferência na 

comunicação do diagnóstico.  

Através do estabelecimento do tempo mínimo de formação profissional buscou-se 

abranger médicos com maturidade profissional e com maior possibilidade de vivenciar as 

situações determinadas pelo objetivo proposto. 

O convite ao primeiro médico entrevistado resultou de contato profissional prévio. Os 

demais sujeitos foram convidados a participar da pesquisa por meio de indicação de outros 

médicos.  

Num primeiro instante, buscou-se uniformidade para o ambiente de estudo através da 

tentativa de realizar as entrevistas no consultório particular dos médicos. Entretanto, devido a 

escassez de tempo alegada pelos sujeitos 2 e 3, o ambiente de estudo foi transferido, no 

primeiro caso, para uma sala de estudos e reunião do Setor de Mastologia do hospital público 

em que o entrevistado também trabalha, e no segundo caso, para uma sala de aula e reunião 

do Serviço de Mastologia do hospital privado onde o sujeito também atua. Somente as 

entrevistas 1, 4 e 5 fora realizadas no consultório particular dos entrevistados.    

Todas as entrevistas aconteceram em um encontro. Como todos os sujeitos atuavam 

em hospitais, paralelamente, foi esclarecido que as questões se referiam exclusivamente à sua 

experiência no consultório particular.  

Antes do início da entrevista os sujeitos foram informados sobre o objetivo e 

relevância do trabalho, o sigilo pelo anonimato e a gravação da entrevista em fita 

microcassete. Também foi solicitado o preenchimento do termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

As entrevistas iniciaram-se solicitando aos médicos o exemplo do caso mais marcante 

em que precisaram informar o diagnóstico à paciente. Em todas elas questionou-se qual a 

postura dos sujeitos quanto a revelar o diagnóstico à paciente, como se sentiam no momento 

da informação e diante das reações da paciente, e o que consideravam mais difícil nesse 

processo.  

Seguindo o fluxo dos relatos pormenorizados dos sujeitos, acrescentou-se, conforme 

necessário, novas questões para esclarecimento e aprofundamento das respostas obtidas.  

As entrevistas foram gravadas em fitas microcassetes e transcritas integralmente.   

 

 

 



 

2.5 – Tratamento dos dados 

 

O estudo qualitativo, conforme esclarecem Martins e Bicudo (1989), volta-se para o 

específico, sem objetivar generalizações, e dirige-se para a compreensão do fenômeno 

pesquisado, ou seja, daquilo que se mostra em si. Para os autores, no que se refere à pesquisa 

qualitativa segundo a abordagem fenomenológica, o fenômeno só existe situado no sujeito 

que o vivencia.  

Assim, no presente estudo qualitativo descritivo, de acordo com os objetivos 

propostos, foi delimitada a análise compreensiva fenomenológica do conteúdo. A redução 

fenomenológica fundamentou esse método, segundo a compreensão de Forghieri (2002).  

Para Forghieri (2002), a redução fenomenológica é um recurso para a apreensão do 

significado do conhecimento que demanda do pesquisador um retorno à sua experiência 

anterior para uma profunda reflexão, deixando de lado preconceitos e paradigmas, de modo a 

apreender o mundo e o sujeito como uma totalidade. Esse processo é constituído por dois 

momentos, denominados pela autora de envolvimento existencial e distanciamento reflexivo. 

Seguidamente, ainda de acordo com a proposta da mesma autora, a descrição da 

vivência abrangeu os significados apreendidos intuitivamente pela pesquisadora que, durante 

a releitura dos relatos, se deteve em partes que representassem a vivência do sujeito na 

situação.  

Martins e Bicudo (1989) consideram que os relatos dos sujeitos devem ser agrupados 

em categorias, elegendo-se para isso, as seqüências mais relevantes ao logo das descrições e 

destacando do conteúdo, tópicos que possam representar o fenômeno.  

Buscaram-se, então, os significados comuns através da comparação das descrições dos 

sujeitos entrevistados. Nos resultados, os trechos das descrições dos sujeitos que se referiam 

ao mesmo tema foram separados da transcrição e formou-se uma categoria, ou seja, uma nova 

descrição que caracterizasse, por fim, a amostra estudada. 

Vale esclarecer que algumas categorias foram fracionadas nos casos em que somente 

um dos sujeitos dessa categoria descreveu uma seqüência relevante, porém discrepante de 

outros sujeitos. 

Asti Vera (1973) enfatiza que o sujeito vivencia um momento e expressa seu 

sentimento diante do mundo através de sua linguagem. Para o autor, é dessa percepção do 

sujeito quanto ao mundo que o pesquisador deve procurar se aproximar, utilizando-se para 

isso sua própria experiência e imaginação, pontos de partida para a pesquisa qualitativa 



 

fenomenológica. O autor ressalta, também, a objetividade do pesquisador, que assume uma 

neutralidade diante do mundo natural e de tudo que não é consciência. 

Para a análise dos resultados, juntaram-se algumas categorias até que se formasse um 

conjunto de frases representativas de um tema e realizou-se gradativamente a discussão 

segundo a abordagem fenomenológica.  

Por fim, no tratamento dos dados, a análise fenomenológica se baseou no enfoque 

fenomenológico da personalidade, que de acordo com Forghieri (2002), abrange as 

características básicas do existir: o Ser-no-mundo, o Temporalizar, o Espacializar e o 

Escolher. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III – RESULTADOS  
 

 

A leitura dos discursos dos médicos entrevistados permitiu agrupar as falas individuais 

em categorias que são apresentadas a seguir: 

 

A informação do diagnóstico de câncer de mama para pacientes jovens em idade 

reprodutiva é considerada a mais marcante para os médicos. 

 

S2 - Uma paciente de Rondônia, 32 anos, grávida, com câncer de mama. (...) com filho 

recém-nascido, leite saindo pela mama e ela recebendo o diagnóstico que vai ter que tirar a 

mama.  

S3 – Um caso que mais tenha marcado. Minha irmã. (...) e pela pulsão o diagnóstico era de 

câncer de mama.  

S4 - Teve um caso de uma menina que é minha paciente até hoje, muito jovem (...). Eu fiz a 

mastectomia dessa menina com 27 anos...  

S5 – (...) um caso marcante foi de uma médica homeopata jovem que também estava com 

câncer de mama e foi encaminhada a mim...          

 

Eles explicam que essa vivência marcante está relacionada às limitações impostas 

pelo câncer aos planos de vida da paciente... 

 

S1 – (...) e o dela com 24 anos, já com viagem marcada pra ir embora de São Paulo, outra vida 

junto dos pais, era um câncer de mama. 

 

...E às questões da maternidade... 

 

S2 - (...) Ver o crescimento emocional da pessoa com 32 anos, com filho recém-nascido, leite 

saindo pela mama e ela recebendo o diagnóstico que vai ter que tirar a mama. 

S4 – (...) mas foi um caso difícil porque você lida além das questões femininas, da 

sexualidade, você restringe questões pra maternidade... 

 

 

 



 

 

Assim, o diagnóstico de câncer de mama em mulheres jovens causa maior 

preocupação... 

   

S5 – (...) Eu tenho mais preocupações em diagnosticar o câncer numa jovem, em que as 

condições de invasão são muito mais cruéis e agressivas, que numa senhora da terceira 

idade... 

 

...ou medo... 

 

S2 – Porque vem o mundo atrás dela, “meu filho, o que eu vou fazer? Vou morrer...”. Vai 

colocando toda uma vivência materna imediata e você passa a ver a pessoa dentro do mundo 

dela, não dentro do seu ponto de vista técnico. (...) Você passa a vivenciar todo medo que ela 

tá mostrando. 

 

...e tristeza ao médico. 

 

S1- (...) existe a tristeza momentânea, que você fica triste pela pessoa, principalmente na 

idade muito jovem...  

S4 – Na verdade eu reagi com muita tristeza, porque é duro você conversar isso com uma 

pessoa muito jovem e principalmente na minha área, não que não tenha câncer nessa faixa 

etária, mas é muito mais raro. 

 

Os médicos referem que em qualquer caso, o momento da notícia lhe repercute 

emocionalmente...   

 

S3 – (...) É bobagem dizer que quem faz oncologia não sofre, ele pode ter mecanismos, 

maneiras, caminhos para de alguma forma sofrer menos, pra atenuar o impacto disso, mas é 

praticamente impossível viver a especialidade oncológica em qualquer um de seus segmentos 

sem absolutamente sentir nada. 

S5 - Não tem ninguém, por mais réptil que seja, por mais gelado que seja, que consiga dar 

uma informação dessas e ficar olhando no olho assim, como a gente está agora. 

 

 



 

...pela vivência do sentimento de tristeza... 

 

S1 - Realmente eu me abalo emocionalmente, mas não deixo despertar para o paciente. (...) 

Sensação de tristeza. 

S3 – (...) Do ponto de vista pessoal, uma sensação de tristeza muito grande, né? 

 

...ou por fantasias relacionadas à responsabilidade pela doença. 

 

S5 - (...) A primeira sensação é de que quem pôs o câncer lá foi você, mesmo que você saiba 

que não. (...) Veio da minha boca. (...) não é raro o paciente ter dentro dessa relação com você 

a idéia de quem me botou nesse caminho do câncer foi o doutor fulano. (...) Essa ligação de “é 

um câncer”, você acaba colocando até inconscientemente “olha o que esse cara me deu de 

presente”. Eu tenho essa sensação. 

 

Os médicos descrevem como mais difícil nesse processo, o confronto com as 

reações emocionais da paciente...  

 

S2 - (...) aquela atitude de rendição, de vítima, tudo...é impossível você também não ter uma 

repercussão. (...) a sensação que vem é de proteção.  

         (...) Olhar no olho. Ver o crescimento emocional da pessoa...  

         (...) porque aí você tem uma troca não só técnica de informação, você tem uma troca 

emocional. E a partir do ponto que você convive com esse elevar do emocional, dos dois 

lados, existe uma ressonância sentimental nessa hora, você absorve toda dificuldade de um 

diagnóstico como esse.  

S4 – Eu acho que é mais difícil ver qual vai ser a resposta, qual vai ser receptividade de quem 

está do outro lado. Muitas vezes a gente procura falar de uma maneira mais tranqüila, mas a 

gente não sabe qual vai ser a reação. 

 

...E falar sobre o câncer utilizando palavras para amenizar o impacto dessa 

informação. 

 

S3 – (...) é passar o diagnóstico, é você encontrar o caminho, a frase, a palavra, o conjunto de 

frases e palavras pra que o impacto seja menor.     



 

          (...) eu tenho que de alguma forma adequada não fazer com que a vida dela a partir 

desse momento se transforme num inferno.   

S5 – (...) você pode usar todos os eufemismos que for, mas vai ter que falar a respeito do 

câncer, e sempre, mesmo que seja um indivíduo bem esclarecido, bem diferenciado, colocar 

inicialmente a palavra câncer ou “a lesão cancerizou” (...). (...) considero um pouco difícil 

porque ela fecha dentro de uma gravidade extrema.  

          (...) a grande arte é dar o diagnóstico e não transformar aquela doença num agente mais 

agressivo do que ele realmente é. 

    

       Diante das dificuldades apontadas por eles, a evolução da medicina, a possibilidade 

de cirurgia conservadora e a reconstrução mamária tornam-se atenuantes no momento 

da informação. 

 

S3 – (...) Mas hoje, existe uma consciência nova e melhor. 

         (..) Então fica uma coisa muito mais agradável de você oferecer a paciente esse 

tratamento pequeno e esse resultado estético bom.  

        (...) Eu não consigo mais arrancar, você vê como eu uso um termo do passado, a mama 

de uma mulher, sem oferecer a oportunidade de reconstrução. Então isso também já faz parte 

da nossa cultura.Isso é tão importante e tão sério que você oferece e ao mesmo tempo já 

emenda: “Não, mas eu vou reconstruir, eu vou devolver a sua imagem”.  

S4 – (...) hoje existem situações que você pode fazer as reconstruções mamárias...Então isso 

ajudou muito, a gente acaba mostrando que é possível à pessoa ter uma vida normal. (...) 

Ajudou o médico e a paciente. (...) Isso ajudou muito porque a pessoa não se sente totalmente 

mutilada. Então para o médico foi muito bom. 

 

Os médicos afirmam que informam a paciente de maneira clara e objetiva...  

 

S1- (...)Ela tinha lesões osteolíticas devido a metástase óssea e isso foi dito a ela... (...) eu fui 

bem claro com ela. 

        (...)Eu falo como falo pra todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que saber do 

diagnóstico em si.  

S2 - (...) Vou examinando, vou contando... 

         (...) O diagnóstico quando chegou depois confirmou tudo e aí teve que falar que ia ter 

que tirar a mama. 



 

S3 - Mas eu não disse, repito, diferente das outras. “É um nódulo maligno, é um câncer de 

mama, como tal a gente tem que tratar”. 

S4 - (...) quando a gente lida com paciente oncológico, temos que passar uma certa 

positividade, falar sempre  do caso que é um câncer... 

S5 - (...) Eu acho importante que a pessoa saiba que nós não estamos lidando com uma 

inflamação ou com uma “lesãozinha”... 

 

...Mas nem todos eles utilizam sempre e especificamente a palavra “câncer”. 

 

S3 – (...) eu aprendi bem lá trás, ainda na época de residência, uma frase que eu uso até hoje 

na minha prática diária: Ao paciente sempre se deve dizer a verdade, o que não significa que 

toda verdade precise ser dita.  

        (...)alguns não pronunciam nunca. (...) Eu não acho que deva, com a consciência que eu 

tenho hoje, usar a palavra câncer, porque eu não sei o impacto disso nessa pessoa. Se ela não 

falou, se ela não pronunciou... 

S5 – (...) a palavra câncer ou “a lesão cancerizou” (...). Você pode estar expressando a 

verdade sem usar essa palavra, que num primeiro momento eu considero um pouco difícil 

porque ela fecha dentro de uma gravidade extrema...  

 

Os médicos revelam o diagnóstico gradativamente... 

 

S1 – (...) saber do diagnóstico em si, não de uma maneira brusca e agressiva. 

S2 – (...) tenho por medida ir fazendo passo-a-passo. Vou examinando, vou contando (...), de 

tal forma que comece a participar da dúvida e passe a conviver com a situação. 

S3 – (...) Eu já cheguei a demorar duas, quando não três consultas, pra falar pro paciente de 

alguma forma pronunciar a palavra câncer pela primeira vez, e alguns não pronunciam nunca.   

S4 – (...) eu sou o tipo de pessoa que informa de maneira calma, tranqüila, expondo tudo que 

pode acontecer, mas acho que a primeira notícia você não pode muito assustar a paciente.  (...) 

tem que tomar cuidado pra não levar a coisa de uma maneira desastrosa.  

 

 

 

 

 



 

...Procurando conhecer as particularidades da paciente... 

 

S3 - (...) Com o tempo você descobre que deve oferecer ao paciente aquilo que ele quer ouvir, 

na proporção exata que ele quer ouvir, em outras palavras. Na proporção que ele está 

preparado para. 

S4 – (...) a gente tem que ter aquela sensibilidade de saber o que está atrás daquela pessoa que 

está recebendo o diagnóstico de câncer, né? 

S5 – (...) Eu tenho pacientes que não estão prontos pra escutar, então eu prefiro estar 

contatando a família primeiro, tomando as preocupações de informar de uma maneira bem 

detalhada o familiar responsável, o familiar direto, e também solicitar dele informações a 

respeito de como eu devo proceder para não deixar de informar, mas não provocar um dano 

maior. (...) é importante que você saiba caminhar até onde a pessoa pode estar pronta a 

receber. 

 

...E tendo o cuidado para não lhe tirar a esperança... 

 

S3 - (...) a esperança, que é a última coisa que você pode tirar de uma paciente, né? 

S4 - (...) Por mais cruel que seja o diagnóstico, mais avançado que seja o tumor, você não 

pode fechar as portas pra essa pessoa porque eu acho até desumano. 

        (...) não mostrar que tudo aquilo é o fim, mas que pode ter uma esperança e pode haver 

sucesso no tratamento... 

S5 – (...) a gente sempre tem que mostrar que aquilo não é o ponto final, mas apenas um 

obstáculo, mostrar o outro lado também. 

          (...) o mais importante talvez não seja o diagnóstico que eu costumo abordar, mas de 

uma maneira sempre colocando junto ao diagnóstico o que aquele caso específico tem de 

positivo.     

 

Os médicos afirmam que essa atitude também é importante para eles. 

 

S2 – (...) Fazer com ela e que a gente também... fazer o crescimento no processo através da 

dúvida, porque a gente também não tem certeza das coisas. 

S4- Eu acho que também é bom pro médico porque se você disser vamos fechar as portas e 

não temos mais nada que fazer é difícil, porque a gente se sente com as mãos atadas.  

 



 

 Eles procuram encorajar as pacientes com otimismo...  

 

S3- (...) estou dizendo que 40% delas podem não estar livre de doença depois de tantos anos, 

mas é preferível dizer que 60% estão livres. E costumo dizer: você vai estar nesse grupo de 

60%. Eu ofereço um incentivo, uma esperança, eu jogo aquela tábua pro náufrago. 

S4 - quando a gente lida com paciente oncológico, temos que passar uma certa positividade. 

S5 – (...) eu sempre incluo no diagnóstico os elementos positivos do prognóstico, se tiver pelo 

menos um eu vou destacar esse elemento positivo. Eu acho que essa é uma visão mais 

otimista...          

 

...E solidariedade... 

 

S1 - (...) Quando eu falo de sucesso eu falo porque a gente tem que ser perseverante, a gente 

tem que estar no mesmo barco todos juntos, dando a mão, se interligando... 

S5 - (...) Preciso mostrar para o paciente que eu sou o torcedor número 1 e estou com a camisa 

do time dele e que se ele ganhar a gente vai ganhar junto... 

        (...) o paciente precisa sentir que você está na dele, realmente imbuído de fazer tudo que 

for possível e tecnicamente descrito... 

 

...Engajando-a no tratamento como participante ativa... 

 

S1 - (...) eu faço um... não é palestra, mas um tipo de diálogo com o paciente, que ele precisa 

entrar de cabeça.  

         

...Com o objetivo de alcançar bons resultados... 

 

 S1 - (...) se eu não puder contar com um pouquinho da paciência, com um pouquinho de fé, 

um pouquinho de...ilustrar o que é a patologia, eu não vou conseguir ter sucesso. Isso tá 

facilmente demonstrado, que as pacientes que entram de cabeça: “eu vou me tratar, vou à luta, 

vou resolver meu problema”, e ao mesmo tempo tendo essa empatia com o médico, eu tenho 

sucesso praticamente total. 

 

 

 



 

...E sua aderência ao tratamento. 

 

S5 - (...) se ela sentir no médico que ele enxerga o caso dela especificamente pelo prisma 

positivo, mesmo que seja um só ela vai ficar mais confiante, ela vai ter uma ligação, uma 

aderência às propostas terapêuticas muito maior. 

        

Os médicos sentem-se responsáveis por motivar a paciente que demonstra 

desânimo ou que reluta em seguir o tratamento. 

  

S1 - Evidentemente, se eu não conseguir controlar, raramente eu preciso da Psicologia, mas 

tem casos realmente em que eu oriento psicólogo... 

       (...) Às vezes eu me pergunto se eu não estou...por exemplo...se eu não tenho forças 

suficientes para virar esse quadro.Você se sente um pouco assim...vamos dizer...indefeso. 

S5 - (...) Eu tenho, por exemplo, uma senhora que está me deixando angustiado porque há 

algum tempo eu imagino que minha informação não tenha passado.(...) Eu sei que ela é 

inteligente o suficiente pra ter entendido minhas mensagens, ela tá fugindo e eu às vezes me 

sinto impotente de não estar motivando ela o suficiente pra ir buscar a seqüência do que ela já 

deveria estar fazendo há algum tempo.  

 

Eles percebem que a partir da informação do diagnóstico a paciente estabelece 

um vínculo de confiança... 

 

S1 – (...) eu constatei que era uma metástase óssea e não simplesmente osteoporose. (...) 

Realmente para ela foi um choque quando ficou sabendo, e ela transferiu toda a continuidade 

do tratamento para mim. (...) ela não queria mais ficar mais na frente de qualquer outro 

profissional, só eu.  

S3 - (...) eu acho até por ser uma irmã mais jovem uma atitude previsível, percebendo que eu 

tinha conhecimento e experiência na área de mama me parece que foi mais cômodo jogar pra 

mim a responsabilidade: “Eu acho que meu irmão resolve meu problema”. 

          

 

 

 

 



 

...E de dependência... 

 

S1 –  (...) Ela não me tratava mais como médico, me tratava como um amigo, de casa. Quer 

dizer, era o marido e eu. Houve uma dependência muito grande.  

          (...) o paciente de câncer em geral, normalmente cria uma dependência com o médico 

muito grande. 

S2 – (...) depois que ela morreu o marido avisou...Então criou um vínculo familiar muito 

grande. Todas essas situações muito agudas, freqüentemente fazem uma proximidade muito 

grande. 

S3 - (...) A paciente de câncer de mama é uma paciente que casa com a gente o resto da vida. 

(...) É um casamento mórbido, mas é, porque elas sentem o controle da doença e o estar bem 

vinculado àquela pessoa, àquele médico. (...) Tanto é que pacientes de convênio deixam do 

convênio e vem à clínica particularmente pra não perder esse vínculo. Elas mudam de 

convênio para ter o convênio que eu atendo, pra poder manter a dependência... 

S5 - Mas nós temos uma população que é diferente, é afetiva, ela gosta de um colo, ela gosta 

de um carinho, ela gosta de um consolo.  

 

...E identificam que em alguns casos eles também se vinculam a paciente. 

 

S1 - Eu me envolvo muito com essa parte do paciente, então às vezes eu preciso ter um freio, 

porque senão vou me envolver muito. Essa paciente, eu cheguei a ir ao enterro dela. 

        (...) eu particularmente crio muita dependência, porque eu emocionalmente me envolvo 

com o paciente a tal ponto de ficar do lado dele como se fosse um escudo e um amigo dele.  

S2 - (...) você passa a ver a pessoa dentro do mundo dela, não dentro do seu ponto de vista 

técnico: é um câncer de mama, então tira a mama e tá resolvido o problema. (...) quando você 

entra dentro do mundo dela a coisa muda muito.   

S3 - (...) Eu diria que a minha irmã, eu não sei até que ponto, eu sim fiquei muito mais 

preocupado, ela ficou tão preocupada, porque como eu sempre fui meio que o tutor de tudo, 

todo mundo sempre largou meio pra mim: “Ele resolve”, e eu acabei ficando com essa carga 

durante um tempo. (...) se tratando de irmão você carrega isso pra casa, é diferente. 

S5 – Eu não me importo de me envolver, eu acho que o médico tem que se envolver sim.  

        (...) Eu acredito no vínculo, no afetivo, que nossa corporalidade não é só física. 

 



 

Apesar de afirmarem satisfação profissional, os médicos reconhecem que desse 

vínculo deriva um desgaste emocional que os leva ao questionamento sobre a escolha de 

sua especialidade. 

 

S1 - É uma dependência, talvez para o paciente, saudável, mas para o médico não é saudável.           

(...) me esgota e me cansa muito. Então, chega uma hora que eu penso que não sei quanto 

tempo mais eu vou trabalhar na área (...) Não que eu sofra com isso, porque isso me faz feliz 

interiormente, se me fizesse infeliz tudo bem..., mas me faz feliz porque estou fazendo 

realmente o que o médico tem que ser. 

S3 – (...) E com a lucidez que eu tenho hoje, não que eu não goste do que eu faço, eu gosto 

muito do que eu faço, eu gosto muito de mastologia e parece que na proporção que a gente 

avança e que a experiência de alguma forma começa a te dar caminhos melhores, eu diria que 

se eu pudesse voltar há trinta anos atrás eu faria outro tipo de especialidade. 

 

Alguns médicos podem emitir sua opinião sobre determinado diagnóstico...  

 

S2 – (...) a aparência do nódulo era muito tranqüila, e quando você fala que tem 2% de câncer 

você considera, evidentemente, mais o outro lado que é 98% de ser benigno.  

         (...) Aliás do ponto de vista técnico é uma coisa interessante, quando você também não 

acredita naquele diagnóstico, você despreza esse diagnóstico prévio e fala: “não precisa nem 

fazer, isso vai dar benigno”... 

S5 - (...) achei que era uma lesão extremamente tranqüila e aparentemente era... 

        (...) aí ela me liga “você me disse que era benigno, você me disse que aquilo não tinha 

nada de grave”.  

 

...Às vezes, a pedido da paciente. 

 

S2 – Aí vem aquela pergunta: “Mas com a sua experiência o que o senhor acha?”, “Ah, eu 

acho que vai ser benigno!”, nem eu nem ela ta preparado pro diagnóstico... 

  

Ao errarem nesse pré-julgamento...  

 

S2 - Na cirurgia, era câncer. Daí, pelas condições locais, eu acabei fazendo mastectomia.  

       (...) Tudo parecia benigno, virou maligno...  



 

S5 - (...) não nos passava pela cabeça que uma mulher ao 28 anos e com uma lesão que 

cirurgicamente não parecia nada complicada, pudesse ter escondido naquela lesão um câncer 

inicial. (...) só que na palavra final que é o patologista que dá... 

 

...Evidenciam sentimentos de impotência...  

 

S2 - (...) Impotência! De você tá solucionando os casos, de você não ser o cara que conhece 

tudo. 

 

...Ou fracasso... 

 

S5 - (...)Você sabe o que é falência...? Você tem vontade de repensar profissionalmente. 

        (...) naquele momento eu achei que tinha falhado. Muito. Em ter subestimado...  

 

...Ou culpa... 

 

S5 - (...) mas meu comportamento na ocasião foi de subestimar a lesão e foi uma lição muito 

dura(...). (...) naquele momento eu achei que tinha negligenciado... 

 

...por não se prepararem, nem à paciente, para o momento da informação.  

 

S2 - (...) Nem a gente se prepara pra falar... 

        (...) tecnicamente, ela nunca pôde dizer que eu não avisei, mas emocionalmente ela não 

havia sido preparada pra isso. (...) quando você fala só 2% de chance de sair sem a mama, o 

marido escutando... 

         (...)Tecnicamente você sempre informa, porque tem as porcentagens próprias para cada 

situação, mas quando você acredita num diagnóstico, você faz esse preparo emocional e 

quando ele não existe, o técnico é irrelevante. 

S5 – (...) deveria ter vindo para as minhas mãos antes demais nada, pra eu me preparar antes 

de mais nada, pra depois sentar e prepará-la para um diagnóstico que ela não esperava e não 

dessa forma. 

         (...) se a notícia é boa, é benigna, saiba você primeiro, e se ela não for, primeiro você se 

surpreenda e se prepare pra deixar essa surpresa ruim o mais suave possível. 

 



 

Os casos em que a família interfere com questionamentos...  

 

S4- (...)Tem muita preocupação, tem muita interferência, as pessoas na verdade querem saber 

a razão disso estar acontecendo e querem estar informadas sobre o assunto... 

 

...ou com o pedido de ocultação do diagnóstico... 

 

S1 – Fui procurado pelo pai e a mãe que gostariam que eu não falasse o diagnóstico para 

menina. (...) porque acham que a filha é muito infantil apesar dos 14 anos (...) e acham que a 

menina não tem estrutura pra aceitar esse tipo de coisa...                                                                                 

 

 

...Não são vistos de maneira negativa... 

 

S1 - (...) Não me soa mal, porque realmente é o primeiro impacto, é paciente no hospital... 

S4 – (...) eu acho muito natural. 

 

...Mas os pedidos de ocultação nem sempre são acatados...  

S1- (...) Nesse caso, é uma adolescente (...) e eu vou ter que respeitar os responsáveis. (...) Ela 

vai ter uma resposta tão boa que, nesse caso, não falar nada vai passar despercebido, mas 

nesse percalço, nós podemos ter um deslize e ter que abrir o jogo. 

        (...) Vamos supor que fosse uma moça de 14 anos, adolescente e casada. Estão em fase 

de reprodução e vão querer engravidar (...)Aí, provavelmente, eu tinha que conversar mais 

com a moça e mostrar o porquê não poderiam engravidar por enquanto. 

         (...) Eu sempre aceito de momento a opinião da família, mas no decorrer do caminho eu 

sempre acabo falando.  

          

Os médicos referem o exemplo de um familiar significativo acometido de moléstia 

grave. 

 

S1 - Eu tenho um exemplo claro na família que eu operei, minha tia, e ela tá operada há...eu 

tinha praticamente três anos de formado, nesse caso eu operei junto com um colega mais 

graduado, ela tá operada há 28 pra 29 anos e tá super bem., e era um caso avançado.  



 

S3 – (...) Minha irmã. (...) fui eu que a operei. Isso há 6 anos atrás. Essa talvez tenha sido uma 

experiência marcante na minha vida. 

S5 - Então eu uso meu pai, que embora não seja um câncer, foi uma vivência muito pesada. 

(...) a gente usa essa dificuldade, sobretudo com o parente do paciente, que é um indivíduo 

fundamental.          

 

Eles relatam algum tipo de aprendizado através do contato com a paciente 

oncológica...  

  

S1 - (...) ela é um exemplo de vida, feliz. Quer dizer, eu vejo nela uma mulher que se apóia 

muito na religião e tem uma fé incondicional, uma coisa que...passa por osmose a quem está 

do lado dela... (...) Então ela é um exemplo vivo, praticamente meu tempo de formado, eu tirei 

muito proveito em relação a ela... 

 S5 – (...) Eu sou um dos que mais cresço no contato do paciente portador de uma doença que 

até um tempo atrás ou até hoje, é considerada uma doença letal... 

          (...) tem alguns momentos que eu acho que quem deveria pagar a consulta era eu e não 

receber. 

 

...Ou por meio da reavaliação de seus valores morais... 

 

S1 - (...) e você acaba percebendo que felicidade não é dinheiro, evidentemente nunca foi, não 

é seu carro importado, não é suas grandes viagens, que ela tem uma felicidade interior, que 

parece que isso irradia tanto para as pessoas que a cercam, que ela tem sucesso.  

 

...Ou da reflexão sobre sua própria finitude... 

 

S5 –eu acho que eu aprendo a lidar com minha própria morte quando eu estou frente a um 

paciente...sobretudo aquele paciente com um tumor mais avançado. 

 

...Sendo que particularmente nos casos de câncer avançado ou terminal, esse 

aprendizado abrange o apoio nos momentos que precedem a morte... 

 

S5 - (...) uma das coisas que eu tive oportunidade de aprender é que o fato de alguém estar te 

acompanhando até a porta de saída já é uma coisa muito boa.  



 

...Ou o reconhecimento da própria impotência... 

 

S1 – (...) Aí se sente indefeso porque você não tem mais recursos, se ficou terminal você se 

sente impotente, você fica se indagando quando sai da casa do paciente ou do hospital, por 

que eu não consegui regredir o quadro... sente-se indefeso e impotente e aí a  tristeza vem, 

pelo paciente em si, que é normal, pelo ser humano, e a tristeza vem porque você impotente  

frente a uma doença terminal. 

S5 - (...) Isso parece que ajuda a lidar primeiro com a sua limitação, você tem um trabalho que 

você vai até um determinado ponto e a partir daí só te resta como terapeuta acompanhar, dar 

conforto e desejar boa viagem a partir da porta.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV- DISCUSSÃO  

 

 As entrevistas iniciaram-se solicitando aos médicos o exemplo do caso mais marcante 

em que precisaram informar o diagnóstico à paciente. Em todas elas questionou-se qual a 

postura dos sujeitos quanto a revelar o diagnóstico à paciente, como se sentiam no momento 

da informação e diante das reações da paciente, e o que consideravam mais difícil nesse 

processo. Seguindo o fluxo dos relatos pormenorizados dos sujeitos, acrescentou-se, conforme 

necessário, novas questões para esclarecimento e aprofundamento das respostas obtidas.  

Em resposta, os entrevistados citaram exemplos e descreveram suas emoções, 

sentimentos e pensamentos ligados aos casos mais marcantes.  

Numa entrevista com duração de 40 minutos, o primeiro entrevistado relatou o caso de 

uma paciente com metástase óssea, que veio para seu consultório com o diagnóstico errado de 

osteoporose, e que depositou toda sua confiança nele, daí derivando um vínculo de 

dependência. Ele falou também sobre a admiração que tem por sua tia, a quem operou de um 

câncer de mama há quase trinta anos e que sempre demonstrou grande fé e otimismo. 

O segundo médico enfatizou o exemplo de uma paciente de 32 anos com câncer de 

mama que ainda amamentava seu filho, e que ao ser informada sobre a necessidade de 

mastectomia, compartilhou sua angústia com ele. Num outro momento, lembrou-se de quando 

se equivocou com a aparência de um nódulo e enfatizou para a paciente, antes da cirurgia 

mutiladora, a chance de ser benigno. Ele trouxe, também, o caso de uma jovem com câncer de 

mama que pensara em suicídio logo após a confirmação desse diagnóstico.     

Na terceira entrevista, o oncologista falou sobre os fatores emocionais que permearam 

o atendimento à sua irmã, para quem informou o diagnóstico e que posteriormente, operou de 

um câncer de mama.  

O quarto entrevistado citou o exemplo de uma paciente de 78 anos, que apesar de ser 

informada sobre um tumor de colo avançado, apresentou-se sempre muito otimista. Ele 

também descreveu sentimentos e dificuldades vividas no caso de uma paciente de 27 anos 

submetida a uma mastectomia. 

Em outro encontro com 40 minutos de duração, o último sujeito entrevistado 

comentou como procedeu ao informar uma paciente com 76 anos que sempre adiou sua 

consulta por ter muito medo de tudo. Relatou as dificuldades no caso de uma jovem médica, 

que foi consultar-se com ele após o diagnóstico já confirmado, e que não queria submeter-se à 

cirurgia. Ele detalhou e apontou como um dos momentos mais difíceis, o que passou com uma 

paciente de 28 anos portadora de um câncer inicial num nódulo que parecia, por isso levando-



 

o a afirmar anteriormente à biópsia, ser benigno. Segundo o entrevistado, a paciente abriu e 

verificou o resultado do exame, que havia retirado previamente com sua autorização, e não foi 

preparada por ele para receber aquela notícia.    

   Pela análise do relato dos oncologistas entrevistados verificou-se que sua vivência 

durante a informação do diagnóstico à mulher portadora de câncer é marcada, 

principalmente, pelo tipo de câncer e pela faixa etária das pacientes. O diagnóstico de 

câncer de mama na paciente jovem em idade reprodutiva lhes causa maior preocupação, 

medo e tristeza, devido às limitações que impõe aos sonhos, às expectativas, às questões 

da feminilidade e maternidade da mulher. 

Para compreender esse dado, considerou-se a relevância dos aspectos culturais de 

nossa sociedade.  

De acordo com Pitanguy (1992), a mama é o principal símbolo da feminilidade, e sua 

deformidade, além do comprometimento estético, pode desencadear alterações psicológicas. 

Quando tal deformidade é resultado de uma mastectomia, a mulher sente-se incompleta e 

mutilada. 

Segundo Tänkä (1988), quando comparadas aos homens, as mulheres tendem mais a 

estabelecer sua identidade na aparência. Assim, doenças em órgãos fundamentais para a 

sexualidade e identidade femininas evocam medo e vergonha na paciente, além de diminuir 

sua auto-estima e trazer perturbações, às vezes permanentes, nas relações com o parceiro.  

Ainda para o mesmo autor, a faixa etária é também um fator relevante, pois influencia 

na maneira de estar doente. Quanto mais jovem a mulher, maior a dificuldade para enfrentar 

os prejuízos causados à identidade feminina, especialmente quando se trata de um órgão 

visível externamente como o seio.  De fato, para o autor, quanto mais visível é a alteração, 

mais afetada fica sua identidade, porém, a idéia de que perda de órgãos sexuais internos causa 

menores problemas de imagem corporal ou conflitos pessoais não se aplica à paciente jovem 

em idade reprodutiva.  

A mama também viabiliza a amamentação natural, processo biológico que, para 

Maldonado (1997), abrange um significado psicológico. Como descreve a autora, a 

amamentação é uma oportunidade de aprofundar o afeto e a comunicação mãe-bebê, além de 

amenizar o trauma da separação que ocorre no parto. 

Os médicos entrevistados referem que em qualquer caso, o momento da notícia 

do diagnóstico de câncer lhes repercute emocionalmente, pela vivência do sentimento de 

tristeza ou por fantasias relacionadas à responsabilidade pela doença. 

 



 

É importante ressaltar que todos esses sentimentos experimentados e apontados pelos 

médicos como preocupação, medo e tristeza, demonstram que o processo de informação do 

diagnóstico está muito além de qualquer pretensa objetividade.  

Compreende-se por Olivieri (1985), que os sentimentos vivenciados pelos médicos no 

momento da informação, revelam a própria subjetividade usada como caminho para a 

compreensão do ser doente. Por alguns instantes, os médicos se colocam no lugar de sua 

paciente, percebendo-a como alguém que vive a doença de modo particular. 

A emoção, conforme cita Ragassi (1998), só ocorre quando há um sujeito emocionado 

e um objeto emocionador. Até mesmo quando o objeto emocionador não está mais 

concretamente diante do sujeito ele pode continuar emocionado, pois o primeiro ainda está 

presente em sua consciência. Para a autora, o modo como o sujeito é influenciado por sua 

personalidade, que é construída ao longo de sua história e por suas vivências anteriores de 

situações semelhantes.   

Teixeira (1998) denomina de emoção delicada a tensão extrema, mas quase 

imperceptível externamente, que se instala no sujeito que aguarda a provável e próxima 

ocorrência de algo que teme. Além disso, conceitua como emoções fracas, aquelas nas quais 

não há tamanha intensidade entre sujeito e objeto emocionador, mas uma ligeira alteração na 

relação do sujeito com o mundo como, por exemplo, um medo sutil ou uma leve tristeza. 

Pode-se entender pela autora, então, que nesse contexto da relação médico-paciente, é 

possível que a tensão gerada pela informação do diagnóstico, e que é vivida pela paciente, 

desperte no médico a mesma emoção ou as chamadas emoções fracas. Compreende-se, 

também, que o médico pode vivenciar o medo passivo da paciente, ou seja, o sujeito 

emocionado fica aniquilado diante do objeto emocionador e impotente diante do perigo 

representado, anulando-se e paralisando-se, no intuito de negar e paralisar magicamente o 

esse objeto.    

Os relatos dos médicos revelam emoções verdadeiras mesmo diante das situações mais 

adversas. Ragassi (1998) aponta que existem as falsas emoções - comportamento voluntário 

decorrente da exigência de uma situação e que não desencadeia satisfação verdadeira - e em 

contrapartida, existem as verdadeiras emoções - que são sofridas, por não serem abandonadas 

pelo sujeito a qualquer momento, e que resultam da crença do sujeito nas qualidades 

emocionadoras do objeto.  

Ainda de acordo com a mencionada autora, a emoção pode surgir tanto na gratificação 

e viabilização do sujeito no mundo, quanto na inviabilização de projetos num mundo 

desfavorável e ameaçador. Quando nesse segundo caso, o mundo continua a exigi-lo, o sujeito 



 

é tomado pela emoção e paralisado pelas ameaças, não conseguindo resolver seu impasse 

diante do objeto.  

Entende-se, a partir de Forghieri (2002), que no momento de informar sua paciente 

sobre o diagnóstico de câncer, o médico revela a predominância de sua maneira preocupada 

de existir no mundo.  

A preocupação, a tristeza e o medo experimentados são manifestações dessa maneira 

preocupada de existir no mundo, que pode ir de uma sutil intranqüilidade, pela necessidade de 

cuidar para que algo não fracasse, até uma intensa angústia. Embora essa maneira de existir 

esteja levemente presente em nossa vida cotidiana, ao ter que assumir uma decisão importante 

ela pode se intensificar.  

Os oncologistas entrevistados consideram o confronto com as reações emocionais 

da paciente e ter que falar sobre o câncer amenizando o impacto dessa informação, 

como os aspectos mais difíceis do processo de informação do diagnóstico.  

Segundo Tillich (1976), é possível entender que o médico, ao se deparar com a tarefa 

de comunicar o diagnóstico para sua paciente, se torna ansioso, porque tanto a notícia quanto 

as reações da paciente o remetem a experiência de sua própria finidade, que, conforme explica 

o autor, não é a certeza da transitoriedade universal ou da morte do outro, mas a impressão 

que esses fatos imprimem em nossa certeza latente de própria morte.  

A ansiedade não é desencadeada simplesmente pelas reações emocionais da paciente, 

seu desespero ou falta de motivação diante do recebimento da notícia, pois isso caracteriza o 

medo, que tem objetos definidos e que podem ser enfrentados pela coragem. Para Tillich 

(1976) trata-se de uma ansiedade existencial, a ameaça do não-ser, uma ansiedade sobre as 

implicações da própria ansiedade.   

Forghieri (2002) também discorre sobre a angústia sem objeto definido, que gera 

sensação de impotência por não poder ser combatida com ações. A autora diz que, por isso, 

tenta-se transformar essa angústia em medo, com objeto definido, mas que a tentativa é em 

vão, pois sua fonte na verdade é o “nada” ou a certeza de nossa própria morte. 

May (1975) ensina que a ansiedade é pertinente ao encontro, mas acredita que ela deva 

ser enfrentada, para que se alcance a maturidade do ato criativo.  

Nos momentos em que o homem participa da vida de forma criadora, ou seja, quando 

altera, ainda que sutilmente, o significado daquilo que participa, é ameaçado pela angústia do 

não-ser, afirma Tillich (1976).  

A possibilidade de reconstrução mamária torna-se, então, uma atenuante para os 

médicos no momento da notícia. Para Pitanguy (1992), se fosse considerado somente o 



 

componente psicológico, a amputação de uma ou das duas mamas já justificaria a 

reconstrução. 

Os médicos entrevistados afirmam que procuram conhecer as particularidades 

de sua paciente para informá-la gradativamente, de maneira clara e objetiva, 

encorajando-a com otimismo e solidariedade e preservando sua esperança, porque isso 

também é importante para ele. Entretanto, observa-se nem todos eles utilizam sempre e 

especificamente a palavra “câncer”. Eles também se sentem responsáveis por motivar a 

paciente que demonstra desânimo ou que reluta em seguir o tratamento. 

Realmente, é importante unir ao processo de informação uma atmosfera de 

encorajamento, receptividade e compreensão, pois o grau de esperança do paciente pode ser 

influenciado pela relação de ajuda estabelecida com seu médico (SALANDER, 2002).  

Conforme sugere Mager e Andrykowski (2002), a adaptação psicológica a longo-

prazo da mulher com câncer pode estar positivamente associada a sua percepção de um 

comportamento médico cuidadoso e emocionalmente encorajador durante a consulta 

diagnóstica.   

Quanto à quantidade de informações, de acordo com Tänkä (1988), é válido que se 

conheça e respeite a capacidade do paciente em receber e compreender as informações em 

cada etapa do processo diagnóstico. Para o autor, muitas vezes, é realmente preferível usar 

inicialmente a palavra “maligno” no lugar de “câncer” para dar ao paciente a oportunidade de 

questionar mais detalhadamente ou não, dependendo de sua capacidade de aceitação naquele 

instante.   

Através da fala o médico cria e decide, é o que se entende por Amatuzzi (1989).  

Diante da paciente, no momento da informação, ele decide como, quando e quanto informá-la, 

e isso, por si só, já estabelece uma relação de poder.  

Ainda em conformidade com o mesmo autor, a fala autêntica não é aquela que o 

médico preparou anteriormente para dizer a paciente, mas a que é fruto das percepções e das 

reflexões sobre sentimentos ou pensamentos que podem surpreendê-lo ao ocorrer ali pela 

primeira vez, e que o levam a ouvir e responder algo novo. A autenticidade de quem participa 

do diálogo é ser como é, sem a necessidade de proteger uma imagem que se confirma pela 

aprovação do outro. Ela surge apesar das limitações impostas ao diálogo pleno, que são a 

diferenciação e desigualdade de papéis médico-paciente.  

Vale reiterar que o médico escolhe quanto, quando e como informar sua paciente. De 

acordo com Forghieri (2002), a escolha é uma das características do existir humano e está 



 

ligada à condição de liberdade humana.  Porém, não existe a melhor escolha ou a mais certa, 

embora esta requeira a compreensão verdadeira do mundo.  

Ainda conforme a aludida autora, toda verdade é relativa por ser a verdade de cada 

um, e por implicar numa compreensão subjetiva da vivência. Ela está sujeita a acordo 

intersubjetivos que diminuem tal relatividade.  

Entende-se, desse modo, que não há uma verdade absoluta na qual o médico possa se 

basear para efetuar suas escolhas e decisões, mas sim possibilidades, que mais adiante podem 

ser confirmadas ou não. Ao escolher, ele abdica de inúmeras outras possibilidades também 

importantes e torna-se responsável pelos riscos das conseqüências dessa decisão, por isso é 

esperado que tenha dúvidas e angústia ou que demore em decidir.  

Os oncologistas entrevistados percebem que, a partir da informação do 

diagnóstico, a paciente estabelece um vínculo de confiança e dependência.  

Tänka (1988) lembra que a doença aguda acentua a necessidade de dependência de um 

paciente que, por sua vez, pode delegar ao médico total controle e cuidado. Para o autor, o 

paciente dependente considera suas necessidades como as mais urgentes, torna-se ansioso e 

irritado quando contrariado em sua expectativa de ser priorizado e demanda sempre alguém 

junto a ele. Neste caso, é importante que o médico seja tolerante, mas que demonstre ao 

paciente os limites da realidade.    

Os médicos identificam que em alguns casos eles também se vinculam à paciente 

e, apesar de afirmarem satisfação profissional, reconhecem que desse vínculo deriva um 

desgaste emocional que os leva ao questionamento sobre a escolha de sua especialidade. 

Para realizar algo novo e tomar decisões é necessário coragem, afirma May (1975). 

Ele denomina de coragem social, a coragem da inter-relação humana, na qual existe um 

investimento pessoal a favor da intimidade. Esse investimento demanda coragem porque não 

revela antecipadamente o quanto afetará o sujeito, seja em crescimento e auto-realização ou 

destrutivamente. Uma das alternativas comuns é fugir dessa relação autêntica que preza o 

subjetivo, e focalizar o diálogo nas questões do corpo. 

Outrossim, segundo o autor, o medo de se envolver em determinados casos pode cegar 

o homem ao sofrimento alheio, enquanto um outro tipo de coragem, que ele chama de 

coragem moral, permite que ele perceba verdadeiramente o outro e seja sensível a sua dor. 

Para Ragassi (1998), ao agir espontaneamente o sujeito envolve-se gradativamente 

com o objeto, podendo dissolver-se nesse objeto com o qual está relacionado.  Assim, ele fica 

vulnerável, sem distância do objeto, e numa situação que favorece ser surpreendido pela 

emoção. 



 

É possível notar, conforme May (1975), que a própria profissão exige do médico a 

coragem criativa, isto é, realizações que contribuem para qualquer tipo de mudança e para a 

estruturação de um mundo novo.  

No encontro autêntico e criativo o médico vê a paciente de um ponto de vista 

individual, com características que são apreendidas por sua percepção, que prioriza alguns 

aspectos a outros. O encontro passa a ser único e novo. A paciente não se resume à 

observação objetiva, qualificável, mas passa a representar a compreensão que o médico teve a 

partir do encontro. Na busca pelo verdadeiro significado do encontro criativo, então, é natural 

que o médico se comova ou se incomode, mas o ato criativo permite que o homem realize 

suas potencialidades e o seu eu no mundo.  

Ainda para May (1975), o ato criativo é favorecido pela vontade do sujeito, que se 

compromete e se empenha com dedicação, mas seu ponto principal é o grau de intensidade e o 

envolvimento completo, isto é, a qualidade do compromisso e não a quantidade de emoção.  

Buber (1974) também ressalta a importância do encontro autêntico, que denomina 

como Eu e Tu, o encontro do homem que existe e se torna quem é através do envolvimento e 

da vivência profunda na relação com o outro, que pode ser uma pessoa, uma obra de arte, uma 

paisagem. Nesse encontro existe a primazia do diálogo e da reciprocidade, que ocorre através 

da presença pela essência e não apenas fisicamente. Um age sobre o outro, mesmo que só por 

alguns momentos. 

O autor sustenta que entre a relação Eu e Tu não deve haver a interferência de 

conceitos ou fantasias. É na experiência exclusiva e imediata, sem intermediações, e no 

encontro face-a-face é que reside a possibilidade de agir, ajudar e curar. Para ele, somente 

aquele que conhece a relação com o Tu é livre, criador e competente para decidir. 

Diante disso, é possível compreender pelo mesmo autor, que se o médico tentar 

vivenciar o momento da informação do diagnóstico apenas pela experiência objetiva, não 

participará da experiência que ocorre entre ele e sua paciente, nem entrará em relação 

recíproca com ela. Ele a verá em terceira pessoa, e ela não se tornará o Tu na relação com ele. 

Conforme o autor, é imprescindível que o médico fale à paciente e não simplesmente diante 

dela, porque isso permite que ele a escute e responda.  

Forghieri (2002) define o “mundo” humano como o mundo das relações inter-pessoais 

e esclarece que apesar das particularidades de cada pessoa, temos a capacidade de 

compreendermos uns aos outros por nossa semelhança. A autora também ressalta que a 

influência mútua no encontro ocorre pela reciprocidade.  



 

Alguns médicos entrevistados podem emitir sua opinião sobre determinado 

diagnóstico, às vezes, a pedido da paciente. Entretanto, ao errarem nesse pré-

julgamento, evidenciam sentimentos de impotência, ou fracasso, ou ainda de culpa, por 

não se prepararem, nem à paciente, para o momento da informação.  

O mundo pode se transformar no que Ragassi (1998) chama de “mágico”, para o 

sujeito que o espera determinado e é surpreendido, mesmo que seja por algo conhecido. O 

sujeito não calcula a probabilidade de encontrar o que lhe surpreende e se apavora. Em outro 

caso, o sujeito pode transformar o mundo em “mágico” quando, por exemplo, apesar de não 

haver muitas soluções é cobrado para agir. 

Preleciona a autora que o homem é liberdade de escolha e que sua atitude pode ser a 

de primeiro conhecer objetivamente o mundo para depois se empenhar na busca dos meios 

para resolver os problemas. Em contrapartida, o homem pode absorver-se na relação com o 

objeto, deixando-se conduzir por ele e perdendo sua posição e distância. Nesse último caso, o 

mundo pode assumir as características de “mágico”.  

O sentimento de culpa que o médico descreve ao errar no pré-julgamento de um 

diagnóstico pode ser entendido através de Maia (1990), como uma patologia ética. A autora 

considera a ética como a consciência da infelicidade que o “eu” causou ao “outro”. O 

reconhecimento do médico quanto a sua atitude irreparável é, então, uma reflexão sobre si 

mesmo, uma afetividade experimentada mais emocionalmente que racionalmente, ou seja, a 

consciência de culpabilidade é mais pelos danos causados à paciente que pela transgressão à 

obrigação ou à lei moral. Há uma consciência de si, de juízo de valor e do outro.  

Cohen e Segre (2002) também revelam o “ser ético” como aquele que apreende 

subjetivamente a ética, o que está além das punições e imposições morais. O “ser ético”, para 

eles, é aquele capaz de perceber os conflitos entre o emocional e o racional, posicionando-se 

com coerência e autonomia, o que demanda maturidade emocional. 

No caso extremo de culpabilidade, aduz Maia (1990), o sujeito assume unilateralmente 

a acusação que sente que lhe é feita pelo outro. Na consciência de culpabilidade, o outro é 

vítima do mal que o sujeito lhe causou e esse mal rompe a possibilidade de diálogo com o 

“tu”. O mal que foi causado é sempre lembrado, e sendo irrecuperável, nenhuma atitude pode 

tirar-lhe dele.  

A autora cita ainda, que a origem da culpabilidade está no mal que o sujeito causou ao 

outro apesar da consciência de sua vulnerabilidade, o que é possível a partir do 

reconhecimento da própria vulnerabilidade experimentada através do sofrimento.  



 

O homem que se questiona também se julga ao tomar decisões, o que de acordo com 

Tillich (1976) gera ansiedade de culpa. Para ele, tudo isso é resultado da ameaça do não-ser e 

pode levar o homem à tentativa de evitar a ansiedade com hábitos morais que tentam alcançar 

a perfeição moral, o que, contudo, não dizima a imperfeição existencial. 

Para Forghieri (2002), o passado não define o ser, pois na vida cotidiana imediata é 

possível compensar erros ou aperfeiçoar qualidades. Todavia, é avaliando seus recursos e sua 

experiência passada, assim como suas possibilidades futuras, que o homem percebe sua 

responsabilidade sobre suas decisões.   

Ainda no que se refere à ética, é válido ressaltar que somente um dos entrevistados cita 

a questão do Código de Ética Médica e a particularização dos casos atendidos: 

S4 – (...) acho que a gente não pensa muito nisso a hora do atendimento, mas existem 
algumas coisas que nós como médicos não podemos deixar de informar o que exatamente a 
pessoa quer saber que tem, você tem a obrigação de informar, a não ser que seja um caso 
muito delicado. Eu acho que talvez em um ou outro caso você tem que particularizar, uma 
pessoa que tem associado uma doença grave... 

Os casos em que a família interfere com questionamentos ou com o pedido de 

ocultação do diagnóstico, não são vistos de maneira negativa pelos médicos 

entrevistados. Contudo, os pedidos de omissão nem sempre são acatados. 

Nessa situação de interferência familiar, é necessário lembrar que o médico tem um 

compromisso ético com seu paciente. Entretanto, apesar da importância dos códigos de ética, 

Cohen e Segre (2002), entendem que o “ser ético” é aquele que apreende subjetivamente a 

ética, o que está além das punições e imposições morais. O “ser ético” é aquele capaz de 

perceber os conflitos entre o emocional e o racional, posicionando-se com coerência e 

autonomia. 

Conforme examinam Cohen e Marcolino (2002), alguns médicos pode simplesmente 

desconsiderar a autonomia do paciente e não lhe dar a chance de escolher e tomar decisões, 

como também não levar em conta sua competência para isso, que é, a princípio, sua 

capacidade de compreender e avaliar uma situação depois de ser amplamente informado sobre 

ela. Nesses casos, para os autores, falta ao médico desenvolver sua própria competência para 

resolver esses conflitos.  

Os mesmos autores explicam ainda, que tratar um paciente sem seu consentimento e 

omitir informação sobre diagnóstico e prognóstico estão entre os comportamentos médicos 

chamados de paternalistas, ou seja, a tomada de decisões é feita pelo médico baseando-se no 

princípio da beneficência e não-maleficência. Nesse caso, a intenção deve ser exclusivamente 



 

o benefício do paciente, e não o próprio benefício ou dos familiares. De qualquer forma, para 

os autores, esses critérios são questionáveis, uma vez que o ato paternalista transgride a regra 

moral da liberdade individual. 

Alguns autores acreditam que os casos em que a família solicita a ocultação do 

diagnóstico devem ser cuidadosamente avaliados, pois ainda que o pedido provenha da 

preocupação e amor pelo paciente, sua concretização pode colocar o doente no lugar de 

incapaz, tirando seu direito de receber a informação desejada e decidir a partir dela (LEE; 

WU, 2002; PAN CHACON et. al.,1995; SIEGEL, 1989).  

Lee e Wu (2002), sugerem que o médico inicialmente ouça a angústia e a preocupação 

da família, admitindo que ela conhece melhor o paciente e argumentando com ela sobre as 

razões e custos de se manter o segredo. 

Na descrição dos entrevistados, nota-se a referência de algum familiar 

significativo acometido de moléstia grave. Os médicos também relatam algum tipo de 

aprendizado pelo contato com a paciente oncológica, seja por meio da reavaliação de 

seus valores morais, ou pela reflexão sobre sua própria finitude. Particularmente nos 

casos de câncer avançado ou terminal, esse aprendizado abrange o apoio nos momentos 

que precedem a morte ou o reconhecimento da própria impotência. 

Vale relembrar que, de acordo com Tillich (1976), a vivência da paciente com relação 

ao câncer pode remeter o médico à experiência de sua própria finidade, o que não se resume à 

certeza da transitoriedade universal ou da morte do outro, mas à impressão desses fatos nossa 

certeza latente de própria morte.  

O autor discorre sobre a ameaça do não-ser ou angústia existencial, que não tem objeto 

definido que possa ser enfrentado pela coragem. Para ele, trata-se de uma ansiedade sobre as 

implicações de minha própria ansiedade.   

É natural que o médico, como qualquer outra pessoa, sinta-se com medo ou falta de 

esperança diante do paciente próximo da morte, é o que afirma Tänkä (1988). Para o autor, os 

pacientes terminais lembram o médico de sua própria finitude e de sua limitação profissional, 

além de gerar sentimentos irreais de culpa ou fracasso. A imagem de onipotência que muitas 

vezes o médico tem de si mesmo é abalada no contato com a realidade desse paciente. Como 

diz o autor, é aceitando as próprias limitações que o médico permanece na relação com o 

paciente e pode aprender que este é o momento em que ele mais precisa de sua presença. 

Geralmente, o médico tende a se defender dos sentimentos de impotência e fracasso 

despertados no contato com o paciente gravemente enfermo (QUINTANA et. al. , 2002; 

SIEGEL, 1989; KÜBLER-ROSS, 1969).  



 

Apesar disso, para Siegel (1989), o sentimento de fracasso e tristeza é inevitável, uma 

vez que o próprio treino acadêmico, dominado pela visão da medicina mecânica, leva-o a 

sentir-se freqüentemente responsável pelo que foge de seu domínio.  

Como refere Zaidhaft (1990), mesmo que o médico tente se habituar com a morte e se 

esforce para ficar imune ao que ela desperta, com o intuito de poder enfrentá-la, não poderá 

esquivar-se de suas emoções. 

Forghieri (2002) o fracasso de determinado projeto pode levar um indivíduo a sentir-se 

frustrado e desanimado, e ao invés de ser um estímulo para novas escolhas, essa experiência 

pode se resumir numa lembrança desfavorável. A partir disso, é possível entender que tanto os 

casos de pacientes que se encontram próximas da morte, ou que estão desmotivadas e relutam 

em seguir um tratamento, quanto os casos de erro no pré-julgamento de um diagnóstico, 

podem representar para o médico o fracasso de um projeto, e resultar em frustração e num 

rebaixamento temporário da confiança em sua capacidade profissional.  

Ainda de acordo com a referida autora, quanto maior a importância dessa experiência 

em sua vida, mais difícil superá-la. Por outro lado, quando se pode superar essa experiência 

compreende-se o próprio limite e também o limite do mundo. Para ela, a culpa sempre 

existirá, seja no fracasso de um projeto, pela falha da competência, seja no projeto efetuado 

com sucesso, pela lacuna, isto é, por ser inviável realizar todas as possibilidades.  

Por fim, Forghieri (2002) pontua que o ser-saudável-existencialmente reconhece suas 

limitações e vive a contradição e a angústia, mas enfrenta com coragem os riscos, sendo que a 

predominância é do sentimento de tranqüilidade e satisfação pessoal. 

 

 

 

 

 

 

         

    

 

 

 

 

 



 

V – CONCLUSÃO 
 

 

Ao ter início esse trabalho, verificou-se pela literatura científica de diversos países, a 

falta de consenso entre os médicos quanto à questão da informação do diagnóstico para o 

paciente. Notou-se também, que essa prática podia ocorrer de modo abrupto ou inadequado.  

Desse modo, previamente às entrevistas, tinha-se como expectativa encontrar médicos 

mais resistentes em revelar os sentimentos vivenciados no momento de revelar o diagnóstico 

de câncer para a paciente. Ademais, esperava-se alguma divergência quanto à decisão de 

informar a paciente e maior restrição ao expor pensamentos.  

Surpreendentemente, o presente estudo deparou-se com sujeitos que falaram sem 

reservas sobre emoções, sentimentos, fantasias, vínculo de confiança e dependência, reflexões 

e dificuldades que fazem parte dessa situação.  

Os resultados revelaram os conflitos e as dúvidas do médico como “ser ético”, que 

assume os riscos ao escolher quanto, quando e como informar o diagnóstico à paciente, a 

consciência de culpabilidade, a ansiedade existencial desencadeada pelas reações emocionais 

da paciente, a manifestação de sua maneira preocupada de existir no mundo, a busca pelo 

encontro autêntico e criativo, a subjetividade utilizada como caminho para a compreensão do 

ser doente e o aprendizado que deriva dessa relação.  

Pelos resultados obtidos verificou-se, também, que diante das dificuldades referidas 

pelos médicos, a evolução da medicina e a reconstrução mamária tornam-se atenuantes e que 

o fracasso de um projeto pode resultar em frustração e num rebaixamento temporário da 

confiança em sua própria capacidade. 

Esse trabalho demonstra a inevitável influência dos fatores subjetivos na atitude do 

médico que informa o diagnóstico de câncer para sua paciente, e que esse processo está muito 

além de qualquer pretensa objetividade. 

Também é importante ressaltar que os entrevistados afirmaram que suas pacientes são 

encorajadas com otimismo, e que são sempre informadas sobre seu diagnóstico, de maneira 

continente. 

 Horikawa et al. (2000), sugerem que o número crescente de médicos que informam o 

diagnóstico para seu paciente reflete uma tendência de mudança. Com isso, levanta-se uma 

questão como sugestão para novas pesquisas: A atitude do oncologista brasileiro diante da 

informação do diagnóstico para a paciente com câncer enquadra-se nessa tendência de 



 

mudança e tem sido revista? Ou estamos diante de uma amostra que quando investigada 

demonstra ser o que se espera de um médico ideal?  

Os relatos dos médicos revelam emoções verdadeiras, mas vale reiterar que Ragassi 

(1998) também descreve as falsas emoções que, entre outras coisas, decorre da exigência de 

uma situação. 

 Por se tratar de uma amostra ao acaso, numa pesquisa qualitativa, é importante 

ressaltar as limitações quanto à possibilidade de generalização dos resultados obtidos. 

Essa pesquisa não tem o intuito de ser conclusiva, mas, sim, de fornecer subsídios para 

novas reflexões do médico e do estudante de medicina sobre a relação médico-paciente, e 

quem sabe contribuir para uma expansão do pensar social, haja vista que o questionamento 

das propostas de atuação aprimora as atividades profissionais e promove saúde. 
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Anexo A – Entrevistas 

 

Entrevista 1 

São Paulo, 28/04/04 

40 min. de duração 

Dr. S.N.T.S 

Ginecologista e oncologista cirurgião 

29 anos de formação  

 

Siglas: E – entrevistadora  S1 – sujeito 1 

 

E- Eu gostaria que o senhor me desse o exemplo de um caso em que precisou informar 

o diagnóstico de câncer para a paciente. Um exemplo qualquer que o senhor lembre....Um que 

mais tenha marcado. 

 

S- Um caso que mais tenha marcado.(silêncio) Um caso de câncer de mama. 

 

E- O senhor lembra desse caso, para poder dar como exemplo? Como foi o processo 

desde que o senhor pegou a... 

 

S- A paciente me procurou com dor óssea. Até então ela havia se tratando com outro 

colega e o outro colega disse que aquela dor óssea não dependia do câncer e sim, que era um 

problema de osteoporose. Esse tratamento foi levando, levando e chegou uma hora em que ela 

não agüentava de dor e resolveu fazer a troca do profissional, quando teve comigo aqui, ela 

alimentando que a idéia era de osteoporose e realmente eu constatei que era uma metástase 

óssea e não simplesmente osteoporose. Ela tinha lesões osteolíticas devido a metástase óssea e 

isso foi dito a ela e foi tentado um tratamento que ela durou por mais quase dois anos e meio. 

 

E- Quando o senhor fala que foi dito a ela. O senhor não tinha vínculo anterior com 

essa paciente então, ela veio... 

 

S-...Ela tinha vínculo com outro profissional, que foi operada de câncer de mama, fez 

tratamento de quimioterapia adjuvante, até então ela estava super bem controlada, quando 



 

apareceram as dores ósseas o profissional alegou que não era e inclusive mandou para um 

ortopedista para corrigir ou tratar esta osteoporose. 

 

E- Quando ela fez a cirurgia de câncer de mama ela não sabia que tinha um câncer. 

 

S- Até então, não sabia. Ela ficou sabendo logo depois.Mas o engraçado é que quando 

ela começou a ter a dor óssea, e desconfiou, mas ela foi alimentada que não era nada com 

relação ao câncer e de lá foi encaminhada para um ortopedista entes de passar comigo. Nesse 

trâmite, nesse caminho, ao passar com o ortopedista, conheceu outra paciente minha que 

resolveu me encaminhar. Eu vi a paciente, vi que orientação não estava de acordo, que a 

clínica não era de osteoporose e sim mais propensa à metástase óssea. Inclusive liguei ao 

colega ortopedista que a atendeu, e que inclusive me agradeceu e disse que comeu bola. Até 

então para ela estava tudo bem e tinha uma osteoporose por causa da idade, porque ela beirava 

os seus 50 anos. Realmente para ela foi um choque quando ficou sabendo, e ela transferiu 

toda a continuidade do tratamento para mim, mesmo eu sendo só cirurgião e não 

quimioterapeuta. Eu tive que me aprofundar um pouquinho em quimioterapia com a ajuda de 

um colega, porque ela não queria mais ficar mais na frente de qualquer outro profissional, só 

eu. Então ela me alugou e praticamente duas ou três vezes por mês eu ia a casa dela, fora as 

quimioterapias que ela fez no hospital nove de julho.  

 

E- Então o senhor acha que o fato de ter contado a ela influenciou para ela ter essa 

confiança e passar todo o tratamento para o senhor... 

 

S- Talvez sim, mas porque eu fui bem claro com ela.  

 

E- Quando o senhor fala que foi bem claro. Quando o senhor pegou o exame, viu do 

que se tratava, como foi chamar a paciente, passar pra ela, o senhor lembra exatamente o que 

o senhor falou e como deu a notícia? 

 

S- Eu falo como falo pra todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que saber do 

diagnóstico em si, não de uma maneira brusca e agressiva, porque se eu não puder contar com 

um pouquinho da paciência, com um pouquinho de fé, um pouquinho de...ilustrar o que é a 

patologia, eu não vou conseguir ter sucesso.  Isso tá facilmente demonstrado, que as pacientes 

que entram de cabeça: “eu vou me tratar, vou à luta, vou resolver meu problema”, e ao mesmo 



 

tempo tendo essa empatia com o médico, eu tenho sucesso praticamente total, são poucos os 

casos que perdi, eu só perdi casos avançados. Tem casos avançados que são operados até 

hoje, mas eu faço um... não é palestra, mas um tipo de diálogo com o paciente, que ele precisa 

entrar de cabeça, e mostro pra ele que não adianta o vizinho ou o primo ou um amigo que teve 

um câncer, todos são iguais, existem vários tipos de câncer, no mesmo órgão, com vários 

tipos de agressões, com vários prognósticos. É uma multivariedade de sintomas e que 

realmente para o leigo, ele coloca “câncer é câncer, é morte” e eu passo a mostrar que isso 

não é assim, eu tenho tido sucesso. 

 

E- É nisso que o senhor acredita, que câncer não é morte, sinônimo... 

 

S- Hoje, com a evolução da medicina, com a evolução da 

quimioterapia,principalmente em câncer de ovário, praticamente nós curamos quase todos os 

pacientes, e mesmo em câncer de mama. Nós temos uma sobrevida em câncer de mama que a 

gente pode dizer até cura, é que a gente fica um pouco temeroso com a palavra cura, mas 

temos uma sobrevida de 25, 22 anos, 28 anos... 

 

E- E é isso que o senhor fala quando fala de sucesso com a paciente... 

 

S- Quando eu falo de sucesso eu falo porque a gente tem que ser perseverante, a gente 

tem que estar no mesmo barco todos juntos, dando a mão, se interligando, e não se 

desmerecendo. No caso do câncer de mama, apoio fundamental do marido, embora a gente 

tenha nesses percalços casais que se separam até, por ignorância, por achar que aquilo é um 

abismo, por criar uma certa repulsa em relação à mulher pela falta do órgão, mas a gente tem 

tentado segurar essa união e fazer entender que eles têm que entrar de cabeça e ser 

perseverante. Eu tenho um exemplo claro na família, que eu operei minha tia e ela tá operada 

há...eu tinha praticamente três anos de formado, nesse caso eu operei junto com um colega 

mais graduado, ela tá operada há 28 pra 29 anos e tá super bem., e era um caso avançado. 

 

E- E ela sabia de tudo... 

 

S- De tudo. 

 



 

E- Daí, quando o senhor, por exemplo, vai atender essas outras pacientes, no momento 

em que o senhor tem que dar o diagnóstico e pensar na cirurgia ou no processo de 

recuperação, esse exemplo que o senhor deu da sua tia, na hora, em alguns casos vem esse 

exemplo? O senhor lembra dele...se baseia nele...ele influencia? 

 

S- A minha tia é um exemplo de uma mulher que realmente, não sei até que ponto a 

gente pode qualificar a felicidade de uma pessoa, mas é uma mulher casada, que não tem 

filhos, teve problemas sérios pra ter filhos, hoje ela deve estar com 77, 78 anos, uma mulher 

judiada pela doença, não pelo câncer de mama porque foi tratado e teve uma resposta 

satisfatória. Ela teve nesses percalços até hoje, desenvolveu melanoma de parede toráxica, 

tumor altamente agressivo, foi tratada, desenvolveu melanoma de abdômen, foi tratada e 

continua tentando fazer bloqueio em relação ao melanoma com o tratamento de quimioterapia 

instituído, e se você conversa com ela, ela é um exemplo de vida, feliz. Quer dizer, eu vejo 

nela uma mulher que se apóia muito na religião e tem uma fé incondicional, uma coisa 

que...passa por osmose a que está do lado dela e você acaba percebendo que felicidade não é 

dinheiro, evidentemente nunca foi, não é seu carro importado, não é suas grandes viagens, que 

ela tem uma felicidade interior, que parece que isso irradia tanto para as pessoas que a 

cercam, que ela tem sucesso.Muita gente com melanoma sucumbe em 1 ou 2 anos e ela ta aí 

batalhando já há quase cinco anos, e o câncer de mama há 28 anos. Além de tudo isso, ela 

ainda é diabética. Então ela é uma pessoa que não sei se a religião por si só, porque ela se 

apóia muito, ou a vontade dela se tratar, que ela sempre acha que está melhor, e na realidade 

está com qualidade de vida. Uma pessoa que apesar da idade pega ônibus, metrô e agora com 

o marido aposentado dá mais acessoria pra ela. Então ela é um exemplo vivo, praticamente 

meu tempo de formado, eu tirei muito proveito em relação a ela, um paciente que ao mesmo 

tempo é paciente e parente, mas a nossa relação quando é médico-paciente é relação médico-

paciente. 

 

E- Idependente... 

 

S- ...Do grau de parentesco. Ela é tia casada com o irmão do meu pai. Eu tive outros 

casos no percalço do caminho, que a gente percebe que o paciente se abala em questão de 3 

ou 6 meses ou até 1 ano. 

 



 

E- E como é para o senhor, quando está diante desse paciente que se abala e o senhor 

vê esse abatimento influenciando em todo tratamento? 

 

S- Evidentemente, se eu não conseguir controlar, raramente eu preciso da Psicologia, 

mas tem casos realmente em que eu oriento psicólogo, porque é uma terapêutica 

multidisciplinar. Porque além do oncologista, no caso eu cirurgião, e o quimioterapeuta, as 

vezes a gente precisa da psicóloga, porque o médico tem um pouco da psicologia, mas às 

vezes não tem o tempo para poder se dedicar ao paciente, que não é a função dele dar o resto 

que precisa, aquele alicerce, aquela estrutura de sedimentar a situação a tal ponto dela 

continuar com os dois, mais o suporte com o cirurgião... os três, né? o suporte com o 

quimioterapeuta e com a psicologia. Às vezes com poucas palavras, ou com uma ou duas 

consultas, eu consigo equilibrar, porque a pessoa ao mesmo tempo está vendo que ela está 

tendo respostas positivas. Tenho tido alguns pacientes que relutam em freqüentar psicólogos 

ou psiquiatras e quando esses casos acontecem, eu costumo chamar um pouco mais agressivo 

no tipo de conversa, não faltando com a educação é lógico, mas exigindo um pouco mais do 

paciente. À vezes eu consigo, quando eu não consigo, eu tenho que abrir mão ao paciente, que 

tem que aceitar uma visita à psicóloga e continuar paralelo. 

 

E- Quando esse paciente reluta, e o senhor tendo como exemplo desde o modelo da 

sua tia como outros casos que deram certo, como o senhor se sente diante desse pacientes? De 

sensação, de sentimento...o que desperta estar diante de um paciente que se entrega, por 

exemplo...? 

 

S - Às vezes eu me pergunto se eu não estou...por exemplo...se eu não tenho forças 

suficientes para virar esse quadro.Você se sente um pouco assim...vamos dizer...indefeso. 

Pois, é mínimo. Eu, graças a Deus, nesse tempo todo de formado, dá pra contar poucos casos 

nos dedos que eu passei por situações indefeso, por exemplo, o caso da paciente que veio do 

outro médico e que o ortopedista achou que era osteoporose.Esse caso é um que a partir do 

momento que eu dei o diagnóstico, conversei que tinha chances e que a gente tinha que 

batalhar, e que vamos afundar no mesmo barco, e que se propôs a uma terapia adjuvante, no 

caso uma quimioterapia para metástase óssea, eu sempre achei que talvez nós não tivéssemos 

um sucesso...para dar uma qualidade de vida boa, e nós tivemos um sucesso relativo, teve 

uma qualidade de vida por...não chegou a três anos.     

 



 

E- O senhor tá dando o exemplo dessa paciente...Isso que eu falei de sentimento, de 

sensação...Quando o senhor pegou esse caso, que veio de outro lugar,  ela achando que era 

osteoporose... Na hora de dizer pra ela o que ela tinha, todo tratamento que tinha que passar... 

 

S-...Realmente eu me abalo emocionalmente, mas não deixo despertar para o paciente. 

 

E- Mas o que é abalo? mesmo que o senhor não passe pra ela nada... 

 

S- ...Sensação de tristeza. Eu me envolvo muito com essa parte do paciente, então às 

vezes eu preciso ter um freio, porque senão vou me envolver muito. Essa paciente, cheguei a 

ir ao enterro dela. Ela não me tratava mais como médico, me tratava como um amigo, de casa. 

Quer dizer, era o marido e eu. Houve uma dependência muito grande. Nesse caso tiro 

proveito, porque não podemos ter essa dependência médico e paciente a tal ponto que a 

pessoa só fala no médico de manhã, de tarde e de noite. É uma dependência, talvez para o 

paciente, saudável, mas para o médico não é saudável. Essa paciente me abalou muito 

emocionalmente e eu fui ao enterro...porque tem uma hora que você não tem mais como 

tratar. Nunca fui profissional de chegar ao paciente...posso falar o diagnóstico, e que vamos 

lutar e ter bons resultados, mas nunca vou falar ao paciente que ele está em fase terminal. Fase 

terminal, se tiver um responsável, eu prefiro falar para o responsável. Nunca vou chegar para 

o paciente e dizer : “você está em fase terminal”. Eu sei que tem colegas que falam...Quando 

está em fase irreversível eu prefiro falar para um responsável, marido, filho... 

 

E- O que mais pesa nessa decisão? 

 

S- Eu acho que o próprio paciente na situação em que se encontra, ele sempre vai 

perceber que o corpo não reage, que as medidas, ora interna, ora fica em casa, tem que ter um 

acompanhante mais de perto ou um auxiliar de enfermagem para dar uma cobertura para 

banho, higiene, alimentação...Ele percebe que está caminhando para uma fase final. Eu não 

vou encurtar se falar que está em fase irreversível, talvez eu vá piorar o pouco de bem-estar 

que lhe resta, e eu não acho justo falar...Então, vamos participar...para que morra com um 

pouco de dignidade. 

 



 

E- O senhor acha que seria mais difícil, também, chegar e falar... Pelo que o senhor 

falou não tem muita diferença quando se tem vínculo há muito mais tempo com uma paciente 

do que uma que chega mais recente. Parece que a questão é, cada caso é um caso... 

 

S- Cada caso é um caso. Agora, falar o diagnóstico, eu sempre falo o diagnóstico, eu 

não escondo o diagnóstico. 

 

E- Nunca? 

 

S- Nunca. 

 

E- Já houve algum caso... 

 

S-...houve algum caso assim: numa primeira consulta eu constato que é uma moléstia 

agressiva, mas eu prefiro segurar um pouco para mostrar através dos exames que há a 

necessidade de uma cirurgia, e que na cirurgia a gente vai fazer um exame pra ver se 

realmente existe a possibilidade ou não de tratamento melhor, radical ou não radical, mas eu 

de certos colegas, que já na primeira consulta, não sei se por...vontade comercial...  “vamos 

internar já, isso é um tumor agressivo...” eu vejo muito paciente que muda de médico e fala : “ 

o médico me agrediu demais”. E, às vezes, tem casos que não são malignos. Então, eu não 

vejo necessidade de dizer isso. Eu vejo que existe a necessidade de uma cirurgia um pouco 

mais rápida, mais breve e que através do exame na hora nós vamos saber se ele é benigno ou 

maligno. Se ele é benigno o caminho é esse e se ele é maligno o caminho é outro. 

 

E- O senhor falou que com alguns pacientes se envolve, sente essa tristeza, embora 

não passe para o paciente. Existe diferença... 

 

S-...existe a diferença da tristeza que você não vai conseguir resolver e existe a tristeza 

momentânea, que você fica triste pela pessoa, principalmente na idade muito jovem...A minha 

paciente mais jovem tem 24 anos. É uma paciente que estava para sair de São Paulo, pra ir 

embora para o Maranhão, ela e a filha, não é casada, e quando me procurou por um nódulo de 

mama.Em princípio uma moça de 24 anos, antigamente se falava muito, até que se prove o 

contrário antes dos 20 é benigno e após os 20 pode ser maligno, e o dela com 24 anos, já com 

viagem marcada pra ir embora de São Paulo, outra vida junto dos pais, era um câncer de 



 

mama. Hoje ela tá em tratamento, acabou radioterapia, está em quimioterapia, e eu fui claro e 

aberto pra ela que ela tinha que se superar e ela tá bem. Emocionalmente, aparentemente, ela 

não me transpassa abalo, muito pelo contrário, me transpassa sempre alegria dizendo que está 

super bem graças à Deus, graças ao Senhor, etc. Então a primeira cirurgia realmente quem 

teve o ônus foi o patrão, e as outras cirurgias, como ela não tinha condições, eu levei pro 

hospital público, pro Leonor Mendes de Barros. Então, além de tudo, eu dei o lado amigo pra 

ela, e eu vejo que tem muitos profissionais que abandonam o paciente, porque não tem 

dinheiro ou não tenho pra onde te encaminhar, ou quando encaminho, encaminho com uma 

simples carta...encaminhar hoje em dia, dentro da cidade de São Paulo, além da carta tem que 

telefonar e falar. Eu nunca tive por norma, deixar o paciente com uma mão na frente e outra 

atrás. O mínimo que eu faço é uma carta de recomendação e uma ligação telefônica para outro 

colega profissional, já que eu não tenho forças ou posses pra poder dar seqüência, talvez pelo 

tipo de convênio... 

 

E- Esse caso que o senhor fala dessa tristeza momentânea, que é naquele momento... 

 

S-...são tristezas momentâneas pelo paciente muito jovem, ou tristeza momentânea 

pelo fato do paciente ter concebido uma moléstia neoplásica, mas essa tristeza é momentânea 

porque eu sei que eu vou conseguir dar sobrevida. 

 

E- E tem aquela outra tristeza que o senhor falou, que é aquela quando sabe que não 

tem como ajudar... 

 

S- Não tem como ajudar mais porque o câncer entrou numa fase, por exemplo, ele 

entrou no cérebro, metástase, ou entrou no fígado, aí é praticamente quase que irreversível, 

mas temos casos em que temos lutado muito, principalmente os colegas quiomioterapeutas, e 

temos conseguido regressão, mas quando a moléstia é no fígado ou no cérebro, complica um 

pouco mais para tratar e dependendo da localização às vezes fica difícil o tratamento e a gente 

não consegue mais ter sucesso.  

 

E- Foi aí que o senhor disse então, que quando está mais próximo de uma fase 

terminal, que o senhor prefere falar, por exemplo, para um parente. E aí o senhor estava me 

falando um pouco de como o senhor se sente, que é meio indefeso até, né? Diante desse 

momento, dessa fase que é terminal. 



 

S- Aí se sente indefeso porque você não tem mais recursos, se ficou terminal você se 

sente impotente, você fica se indagando quando sai da casa do paciente ou do hospital, por 

que eu não consegui regredir o quadro... sente-se indefeso e impotente e aí a  tristeza vem, 

pelo paciente em si, que é normal, pelo ser humano, e a tristeza vem porque você impotente  

frente a uma doença terminal.  

 

E- E o senhor falou que a paciente vai percebendo as reações... 

 

S-...porque normalmente o paciente que já tem o diagnóstico inicial, e a gente trabalha 

para que ele lute e lutemos juntos e que tenha fé para o tratamento que vai melhorar, ele 

sempre vai se tornar um pouco depressivo. O paciente de câncer, no caso câncer de mama, é 

um paciente que não pode ficar fazendo uso de antidepressivos, porque normalmente 

antidepressivos estimulam a prolactina e a prolactina é hormônio que estimula a mama, e não 

posso ter nada que estimule a mama, pelo contrário, preciso de bloqueadores de hormônios 

que estimulem a mama. Então, normalmente, ela já fica um pouco depressiva. Então, eu 

preciso fazer com que ela saia dessa depressão, que é momentânea. Na maior parte das vezes, 

graças a Deus, eu consigo retirar todo, senão eu mando pra psicólogo. Nunca cheguei em 

nível de psiquiatra, porque eu consigo fazer um trabalho, eu dou atenção, eu dou conversa, 

procuro explicar, perco um pouco mais de tempo que o normal. Então, eu, graças a Deus, 

tenho tido bastante sucesso. 

 

E- Pelo que o senhor fala, existem alguns casos que tem um envolvimento, um vínculo 

mais estreito... 

 

S- ...muito maior, e tem profissionais que não dão muita conversa, é isso, tá acabado, 

bom dia boa tarde, vamos resolver, vamos tratar, não deu pra tratar, o caso é ruim..., eu nunca 

tive esse tipo de problema.  

 

E- O que o senhor considera mais difícil? Do processo de informar o diagnóstico pra 

uma paciente, na hora em que o senhor está cara-a-cara com ela... 

 

S- Você tá colocando esse tipo de conversa numa hora, hoje, dia 28, e dia 23 de abril, 

eu peguei uma menina de 14 anos. Fui procurado pelo pai e a mãe que gostariam que eu não 

falasse o diagnóstico para menina. Estou me preservando ainda desse diagnóstico para a 



 

menina, é um câncer de ovário direito, o ovário esquerdo está normal, ela vai ter uma chance 

muito boa de resposta ao tratamento quimioterápico, porém o pai e a mãe pediram pra mim 

não comentar com a filha, porque acham que a filha ainda é muito infantil apesar dos 14 anos, 

porque não é uma menina de 14 anos extrovertida, é uma menina ainda bem infantil, uma 

menina virgem, caseira, e acham que a menina não tem estrutura pra aceitar esse tipo de 

coisa...e eu comentei, mas ela vai precisar fazer quimioterapia e poderá...na verdade nesse 

caso, é uma adolescente, não é uma moça adulta e eu vou ter que respeitar os responsáveis. 

Nesse caso, que eu sei que vai ter uma resposta muito boa, quase 100%, eu acho que não 

vamos ter tanto problema, a não ser que a adolescente comece entrar em detalhes...Ela vai ter 

uma resposta tão boa, que se nesse caso não falar nada, vai passar desapercebido, mas nesse 

percalço, nós podemos ter um deslize e  ter que abrir o jogo. Realmente você tem uma coisa 

agressiva...mas tá localizada...o resto tava tudo normal...então, existem várias maneiras de ser 

abordado. Eu não tô realmente preocupado, porque sei que como é uma adolescente de 14 

anos, ela não vai ficar me indagando demais, ela vai indagar mais o pai e a mãe. 

 

E- O senhor se lembrou deste caso quando eu perguntei o que é mais difícil, né? Nesse 

processo de informar o diagnóstico... 

 

S- Pelo seguinte, nesse caso não vai ser informado, são casos extremos, porque o pai e 

a mãe preferem que não fale. 

E- O senhor considera isso um dos aspectos mais difíceis? A interferência... 

 

S- Aspecto mais difícil porque a interferência...Vamos supor que fosse uma moça de 

14 anos, adolescente e casada. O responsável, teoricamente, seria o marido. Estão em fase de 

reprodução e vão querer engravidar. Nesse caso, entra o médico pra explicar todas as 

possibilidades de gravidez ou não numa situação dessa, que tem que passar por um tratamento 

quimioterápico agora de 8 meses. 

 

E- Nesse caso também o senhor respeitaria o pedido do marido? 

 

S- Aí, provavelmente, eu tinha que conversar mais com a moça e mostrar o porquê não 

poderiam engravidar por enquanto. Talvez nesse caso eu chegaria às vias de fato.  

 



 

E- Num outro caso de uma pessoa maior de idade, adulto, a família vem e pede pra 

não contar. 

 

S- Eu sempre aceito de momento a opinião da família, mas no decorrer do caminho eu 

sempre acabo falando. Acabo falando porque o paciente precisa entender o que ele tem e 

pelos obstáculos que ele vai ter que vencer.  

 

E- Mas num primeiro momento, como soa para o senhor essa interferência da família? 

 

S- Em que aspecto? Bem ou mal? Não me soa mal, porque realmente é o primeiro 

impacto, é paciente no hospital...vamos esperar mais dois ou três dia para conversar com o 

paciente...vamos explicar...Eu tive um caso de câncer de ovário que foi operado na Pró-Matre 

Paulista, uma moça de uns 43 anos mais ou menos, solteira, os responsáveis ou 

acompanhantes eram irmã e irmão, teve mais trabalho em controlar o irmão que a própria 

paciente, eu fui chamado para operar por uma colega que não era da área, e a paciente a 

paciente já tinha uma lembrança que poderia ser alguma coisa ruim...porque além do 

problema que sentia abdominal tinha muito líquido na barriga. Então, por esse caminho de 

fazer muitos exames, a paciente já ficou desconfiada. Ao passar seis horas na sala de cirurgia, 

a família fora já percebeu que aquilo não era coisa boa. Então, a família, mais o irmão, se 

desmontaram emocionalmente, se abalaram profundamente...vai acontecer isso, que ela vai ter 

isso...Então, foi conversado primeiro com a família e preparado os dois irmão e irmã, que 

realmente não foi nada disso, que pelo fato dela ter ficado seis horas na mesa ela teve um 

sucesso cirúrgico, foi possível retirar tudo, e agora a seqüência era quimioterapia. Mas em 

primeiro momento era não vamos falar, então não vamos falar, mas existe um momento que 

você não vai fugir, a hora que chega o resultado do exame do patologista em 1 semana. Com 

esse documento na mão, você vai ter que por o paciente num caminho, da quimioterapia, da 

radioterapia e de outros processos que vão intervir pra você não deixar que a doença volte. 

Passados 3 anos o paciente, hoje, praticamente é feliz, percebeu depois de tudo que falamos... 

Existe muito paciente hoje que é mal orientado ou não é orientado. Eu me dedico de corpo e 

alma pra orientar o paciente. Eu tenho muito sucesso com isso. Na hora que eu transbordo 

tudo, que eu ponho tudo na mesa, na seqüência, se você quiser conhecer algum paciente meu 

eu te dou o telefone pra você conversar, pelo que ele passou pra você ver que ele tá 

bem...nunca ninguém chegou a querer ligar...mas eu coloco isso. Esse é o paciente que 

fatalmente se alguém ligar é feliz, são pacientes que se dão força, se dão a mão, fazem um 



 

união...Eu nunca faço mal em falar, porque estou entrando com os dois pés firmes e graças a 

Deus sempre tive sucesso. Eu posso contar nos dedos os casos que não tive sucesso, são casos 

que chegam em fase terminal. 

 

E- Tem alguma coisa mais que o senhor lembre e queira falar, não? 

 

S- Não...tem pacientes que se reforçam também por terapias alternativas, o feng...,a 

energização da mão do reik, esses tipos de terapias alternativas ao meu ver ajudam muito 

quando o paciente confia naquilo, porque eu me livro de sedativos, calmantes, 

antidepressivos...Tudo é um reforço...o médico, o cirurgião, o quimioterapeuta, a psicóloga, 

em alguns casos até a nutricionista, talvez uma auxiliar de enfermagem que dá um suporte 

num doente mais avançado e depois eu acho que a terapia alternativa funciona bem, tenho 

muitos casos...não que a terapia alternativa seja indicação absoluta, seria mais um acessório 

pra evitar que se entre nessa febre de antidepressivos,calmantes, benzodiazepínicos, isso só 

atrapalha.  

 

E- Uma última pergunta só pra esclarecer...quando o senhor falou de um paciente que 

cria um vínculo maior e fica mais dependende... 

 

S -...o paciente de câncer em geral, normalmente cria uma dependência com o médico 

muito grande. Existem muitos colegas, talvez por serem um pouco mais frios, não criam essa 

dependência, mas eu particularmente crio muita dependência, porque eu emocionalmente me 

envolvo com o paciente a tal ponto de ficar do lado dele como se fosse um escudo e um amigo 

dele. Com isso eu reforço muito o emocional e a vontade dele trabalhar junto comigo pra um 

sucesso. Eu acho isso pra mim é importante. 

 

E- Aquele caso que o senhor falou da paciente que veio do ortopedista, o senhor falou 

que ela era uma paciente que tinha essa dependência, né? 

 

S- Ela ficou totalmente dependente. 

 

E- Seria em que grau o vínculo? O senhor falou que ela falava do médico de manhã, a 

tarde e à noite... 

 



 

S- Só existia o dr S. pra ela, era Deus lá em cima e dr S. aqui em baixo. A ponto de o 

marido às vezes brincar com ela “agora vai me trocar pelo dr S.?”.Ela era professora de centro 

educacional e dizia “não é bem isso trocar, ele é meu escudo”, ela se apoiou tanto em mim 

que começamos a ter algumas respostas...Ou o dr S. me atende já que eu tô com problema, 

voltou o problema, ou eu quero ficar em casa e morrer. Então vamos lutar. E conseguimos dar 

para ela um pouco de sobrevida por mais uns três anos...morreu moça, com 50 anos. Então eu 

acho que a frieza do profissional não combina comigo. Chega uma hora nessa parte emocional 

que eu coloco assim aberto para o paciente, me esgota e me cansa muito. Então, chega uma 

hora que eu penso que não sei quanto tempo mais eu vou trabalhar na área, porque hoje, veja 

bem, do jeito que tá a medicina, os convênios...hoje não compensa ter essa dedicação, mas eu 

não consigo mudar...se paga mal...como é que pode um casal vir a um consultório abordar um 

tema “minha mulher tá com um câncer de mama”, “ minha mãe tá com câncer de mama”, 

“minha irmã tá com câncer de mama”, como é que você pode atender em dez, quinze 

minutos? Então isso é complicado. Eu acho que o médico deveria ter um pouquinho mais de 

suporte, não digo coisas exorbitantes, para poder dar um atendimento digno. Mas eu não 

consigo mudar. Então essa parte emocional eu jogo muito. Não que eu sofra com isso, porque 

isso me faz feliz interiormente, se me fizesse infeliz tudo bem..., mas me faz feliz porque 

estou fazendo realmente o que o médico tem que ser. 

 

E - (agradece)   
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E - Eu gostaria que o senhor me desse um exemplo de um caso em que precisou 

informar o diagnóstico de câncer para uma paciente, e que mais marcou. 

 

S2 – Uma paciente de Rondônia, 32 anos, grávida, com câncer de mama. 

 

E – O senhor lembra como foi esse caso, o que o senhor disse exatamente, como o 

senhor informou o diagnóstico e como o senhor se sentiu na época. Faz muito tempo? 

 

S2 – 10 anos mais ou menos. Ela veio porque havia uma suspeita radiológica, e aí eu 

examinei e tenho por medida ir fazendo passo-a-passo. Vou examinando, vou contando: 

“Olha, tem uma área aqui na mama que está mais endurecida que o restante...”, de tal forma 

que comece a participar da dúvida e passe a conviver com a situação. E aí você vai olhando 

no raio X e vai dizendo: “ Tá vendo esse clarão aqui? É diferente do resto da mama... e isso 

significa que deve ter um monte de células que seguram o raio x...” e depois a gente diz que é 

necessário que esse aspecto seja definido do ponto de vista de defesa e vou acrescentando as 

coisas...função, anatomia...mas tirar o fragmento verdadeiro pra poder analisar. Fazer com ela 

e que a gente também... fazer o crescimento no processo através da dúvida, porque a gente 

também não tem certeza das coisas. Você não pode raciocinar sozinho e empurrar a decisão 

pro paciente. Então a gente vai fazendo ela crescer ao mesmo tempo em que as coisas vão 

acontecendo, dividindo a partir dos sinais tanto clínicos, radiológicos, ou nos casos em que 

não tem sinal clínico, você divide a dúvida nos outros exames, mas o certo é investigar 

depois. E aí foi feita uma investigação e 1 semana depois ela voltou. Então ela tava semi-

preparada para o resultado, mas foi muito difícil.  

 

E - O que foi difícil? 



 

 

S2 – Olhar no olho. Ver o crescimento emocional da pessoa com 32 anos, com filho 

recém-nascido, leite saindo pela mama e ela recebendo o diagnóstico que vai ter que tirar a 

mama.  

 

E -  E o senhor informou na hora, nessa consulta... 

 

S2- Nessa consulta. Ela ia ter que fazer um diagnóstico. O diagnóstico quando chegou 

depois confirmou tudo e aí teve que falar que ia ter que tirar a mama. Bloquear a lactação e 

tirar a mama. Então, o difícil, enquanto do ponto de vista técnico é muito mais fácil se chegar 

a conclusão, o difícil é você falar olhando no olho, porque aí você tem uma troca não só 

técnica de informação, você tem uma troca emocional. E a partir do ponto que você convive 

com esse elevar do emocional, dos dois lados, existe uma ressonância sentimental nessa hora, 

você absorve toda dificuldade de um diagnóstico como esse. Então isso eu acho que é o mais 

difícil, é você olhar no olho.  

 

E -  E quando o senhor fala das reações...são as reações, né? As reações emocionais da 

paciente... 

 

S2 – Em tudo. No jeito, vai marejando o olho, o baixar a cabeça, aquela atitude de 

rendição, de vítima, tudo...é impossível você também não ter uma repercussão. 

 

E – Essa repercussão...o senhor conseguiria dar nome pra ela? 

 

S2 – Como é que eu posso...Seria mais fácil eu vivenciar pra poder dar nome...Mas a 

sensação que vem é de proteção. Você querer proteger, trazer perto...Isso é uma coisa que eu 

também faço muito. 

 

E - E na verdade, nem sempre dá. 

 

S2 - Não. Porque tem pessoas que aceitam isso, na própria atitude, essa mensagem de 

desproteção, então você acaba tendo uma reação de aconchego. Agora tem pessoas que obtém 

já uma postura física de não aceitação, então você também não tem aceitação emocional. Eu 

acho que nesse momento existe muita troca. Então a partir do momento que você vai 



 

crescendo a dúvida e a pessoa vai questionando a parte técnica, você continua com a emoção 

de lado, você continua definindo só a parte técnica, dá o diagnóstico, a pessoa continua 

inteira, passiva, você não tem como entrar também no emocional e derrubar a coisa. 

 

E – Entre tantas pacientes, quando o senhor fala que essa mais marcou...porque foi? 

 

S2 – Pela vivência emocional. 

 

E – Foi mais intensa? 

 

S2 - Ah...muito intensa! Imediata. Por tudo que circundava. Porque vem o mundo atrás 

dela. “meu filho, o que vou fazer, vou morrer...”. Vai colocando toda uma vivência materna 

imediata e você passa a ver a pessoa dentro do mundo dela, não dentro do seu ponto de vista 

técnico: é um câncer de mama, então tira a mama e tá resolvido o problema. Mulher jovem, 

com filho recém-nascido, o que vai fazer, o marido vai tomar conta sozinho da família...tudo 

isso ela vem colocando. Então, quando você entra dentro do mundo dela a coisa muda muito. 

Você passa a vivenciar todo medo que ela tá mostrando.  

 

E – O senhor continuou acompanhando essa paciente? 

 

S2 – Continuei uns cinco anos depois, depois ela já morreu.  

 

E – Cinco anos é bastante tempo. 

 

S2 – No caso dela era o esperado. 

E- Um tempo grande pra criar um vínculo... 

 

S2 - Muito forte. Cada vez que retornava...Depois que ela morreu o marido 

avisou...Então criou um vínculo familiar muito grande. Todas essas situações muito agudas, 

freqüentemente fazem uma proximidade muito grande.  

 

E - O senhor já teve algum caso em que não informou o diagnóstico? 

 

S2 – Tive. 



 

 

E – Como foi e o que mais pesou na decisão? 

 

S2 – Pesou porque a aparência do nódulo era muito tranqüila, e quando você fala que 

tem 2% de câncer você considera, evidentemente, mais o outro lado que é 98% de ser 

benigno. Na cirurgia, era câncer. Daí, pelas condições locais, eu acabei fazendo mastectomia. 

Essa mulher até 1 ano atrás, isso já faz uns 10 anos já,  a primeira coisa que ela falava quando 

chega na consulta era : “Eu tenho ódio de você”. Ela volta até hoje. Só depois que ela fez a 

reconstrução, isso já faz 3 anos, é que ela passou a vir na consulta e a considerar outro tipo de 

relacionamento. Essa vivência amor e ódio foi muito intensa.  

 

E – E para o senhor como é que foi? 

 

S2 – Eu entendo! Tudo parecia benigno, virou maligno, ela nem participou da decisão, 

saiu do centro cirúrgico sem a mama. Embora, ela tivesse sido preparada que em 2% das 

vezes pode ocorrer o câncer. Mas com 98% de ser benigno ninguém pensa isso...Então, 

tecnicamente, ela nunca pôde dizer que eu não avisei, mas emocionalmente ela não havia sido 

preparada pra isso. Diferente de quando você prepara a pessoa pra isso e diz “ sua maior 

chance é de se câncer e você pode sair daqui sem a mama”. Mesmo que ela não queira ver, a 

informação é essa, depois se ela sai sem a mama a família como um todo também entende 

isso, mas quando você fala só 2% de chance de sair sem a mama, o marido escutando... 

 

E – No caso em que o senhor opta por não informar por algum motivo... 

 

S2 - ...Não é que eu não informe, eu não informo sempre. Mas emocionalmente você 

não prepara...Nem a gente se prepara pra falar... 

 

E – Exatamente. Quando o senhor vai, de alguma forma vai achando que é benigno, e 

de repente o senhor fala: “Eu abri, era um câncer e eu precisei fazer uma mastectomia”. Como 

o senhor se sente diante disso?  Além da atitude e do comportamento..., como o senhor se 

sente diante de um caso que pega tão de surpresa? 

 

S2 – Impotência! De você tá solucionando os casos, de você não ser o cara que 

conhece tudo... 



 

 

E – Ainda mais que o senhor falou: “Ela fica desprotegida, eu tenho que proteger”, e 

de repente, numa situação dessa é impossível, né? 

 

S2 – Impossível. Porque ela vem em primeiro plano com ódio. Ela passou quase 5, 6 

anos  

dizendo a primeira coisa bom-dia ou boa-tarde e eu tendo ódio de você. Revelando o 

tempo todo...porque ela fez a reconstrução. Tecnicamente você sempre informa, porque tem 

as porcentagens próprias para cada situação, mas quando você acredita num diagnóstico, você 

faz esse preparo emocional e quando ele não existe, o técnico é irrelevante, porque ela vai 

reagir do ponto de vista emocional com as probabilidades e não do ponto de vista técnico. Isso 

é uma coisa que eu aprendi muito. Aliás do ponto de vista técnico é uma coisa interessante, 

quando você também não acredita naquele diagnóstico, você despreza esse diagnóstico prévio 

e fala: “não precisa nem fazer, isso vai dar benigno”, embora tecnicamente tenha uma chance 

de 2% de ser maligno...Aí vem aquela pergunta: “Mas com a sua experiência o que o senhor 

acha?”, “Ah, eu acho que vai ser benigno!”, nem eu nem ela ta preparado pro diagnóstico... 

 

E – Então, toda confiança que ela depositou nessa pergunta: “ O que o senhor acha?”, 

essa confiança depois fica abalada? 

 

S2 – Opa! Só que do ponto de vista consciente, ela sabe, porque eu avisei, e ela sabe 

que do ponto de vista técnico ela sabe que eu tenho condições de ter analisado aquilo 

adequadamente. Ela confia no técnico, mas o relacionamento emocional quebra, mas ela se 

prende ao técnico, porque falou certo.  

 

E – Uma última pergunta...Eu gostaria de saber se o senhor tem algum exemplo na 

família, ou mais próximo, que de repente o senhor use como referência quando vai informar 

um diagnóstico. Nesse momento em que o senhhor disse que é mais difícil. 

 

S2 – Nenhum. Não uso nenhum exemplo pessoal. Ele pode ser distorcido. Então: “ 

Ah, e se fosse sua mãe?”, eu falo: “olha, estamos falando de vocês”. 

 

E – Eu digo, só se lembra... 

 



 

S2 - Não uso..., nem lembro. Nada próximo. Não vale a pena....Nessa hora o que ela 

está buscando, eu entendo que ela busque um paizão protetor, um amigo, e os dois são 

distantes. O paizão pode ser próximo emocional, mas antes ele tem que ser técnico. Isso é 

mais fácil em pessoas mais jovens, mas em pessoas mais velhas o relacionamento às vezes 

fica igual. 

 

E – Por que? 

 

S2 – Porque a paciente também tem um perfil para isso. A paciente mãezona, que 

resolve tudo, que é forte, que aceita tudo. Ela ainda protege você. Ela acaba vendo você como 

filho e tenta proteger você, até na dificuldade de falar o diagnóstico... 

 

E – O senhor considera esses casos mais difíceis de tá informando..? 

 

S2 – Não, porque tem sempre uma ligação emocional. Eu considero a paciente mais 

difícil aquela que você não chega, as outras você consegue entrar com qualquer figura, 

conversar, contornar emocionalmente...a figura mãe-filho, pai-filho, de qualquer jeito tá 

rolando sentimento e você consegue levar bem, mas as que não tem nada é mais difícil, 

porque nessas as coisas são muitas abruptas. Outro exemplo: jovem, câncer de mama, saiu do 

consultório e com 15 – 20 minutos a secretária liga: “sabe essa moça que saiu daí faz 15 

minutos? Tá parada na sargeta, de pé em frente a rua, faz tempo que está lá. Eu até pensei que 

tava esperando um táxi, mas já passou vários e ela não pegou”. Eu ia descer, mas ela já tinha 

ido embora. Quando voltou, ela tava parada lá pensando se ela se jogava ou não debaixo do 

carro. Então, se assustou depois e não na hora. Essas pacientes que a gente não chega são as 

que eu tenho medo. Você não sabe quando ela vai entrar em crise. Quando ela chega em crise 

imediata você chega. 

 

E – Acolhe. 

 

S2 – Acolhe. Mas se botou barreira e ficou só no técnico, essa é a que eu tenho medo. 

...E essa tava lá 15 minutos depois...Alguma coisa segurou, a gente não sabe o que é. Depois 

foi um relacionamento que ficou bom.  

 

E – O senhor quer acrescentar alguma coisa? Alguma lembrança... 



 

S2 – Não. Acho que tudo eu te falei.  

 

E - (agradece)   
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E – Eu gostaria que o senhor me desse um exemplo de um caso que precisou informar 

o diagnóstico de câncer para uma paciente. Um caso que mais tenha marcado. 

 

S3 – Um caso que mais tenha marcado. Minha irmã. Eu tive essa vivência há cerca de 

6 anos atrás, quando depois de uma mamografia de rotina apareceu  uma imagem suspeita, 

fizemos o ultrassom, fizemos a punsão, e pela pulsão o diagnóstico era de câncer de mama.E 

eu como irmão médico tive que passar esse diagnóstico à ela e até numa atitude pouco 

comum, pouco habitual, fui eu que a operei. Isso há 6 anos atrás. Essa talvez tenha sido uma 

experiência marcante na minha vida.  

 

E – O senhor se lembra o que disse, como passou o diagnóstico? 

 

S3 – Me lembro...não foi muito diferente daquilo que eu faço em relação a todas as 

outras pacientes, e o médico num primeiro instante busca palavras adequadas pra tentar 

atenuar o impacto, e eu aprendi bem lá trás, ainda na época de residência, uma frase que eu 

uso até hoje na minha prática diária: Ao paciente sempre se deve dizer a verdade, o que não 

significa que toda verdade precise ser dita. Isso é de conhecimento, de domínio do  médico e 

pode em algumas situações tirar a esperança, que é a última coisa que você pode tirar de uma 

paciente, né? Sabidamente, com todos esses mecanismos imunológicos que prevalecem e que 

de alguma forma são a defesa natural das pacientes,  qualquer palavra mal colocada, qualquer 

frase mais agressiva pode perfeitamente tirar esse aspecto importante, não só orgânico no caso 

da imunologia, como psíquico, porque a paciente fica atenta a qualquer frase, a qualquer 

palavra. Na maioria das vezes ela seleciona o que é mais importante, aquilo que mais a marca 

e numa primeira relação é muito difícil você saber o que é importante para a paciente, quais 

os conceitos que ela tem ou até quais as fantasias que ela tem, não é? No caso de uma irmã 



 

esse conhecimento já é maior, porque na maioria das vezes pela convivência familiar acaba 

sabendo como sua irmã reage...mas eu não fui diferente, talvez porque era um tumor pequeno, 

e como todo tumor pequeno o médico se sente mais confortável em passar o diagnóstico 

porque de alguma forma existe sempre uma esperança maior.  

 

E – E o senhor lembra como informou esse diagnóstico? 

 

S3 – Sim. Se eu puxar pela memória eu lembro. Que ela tinha um nódulo, que era um 

nódulo maligno, mas que eu achava que com a experiência, com o conhecimento que a gente 

tinha, a gente poderia perfeitamente oferecer um tratamento adequado. E o interessante é que 

ela era instrumentadora cirúrgica das cirurgias de câncer de mama. Então, o universo, o 

mundo dela a partir daquele momento, ela já sabia o que ia acontecer, mas eu acho até por ser 

uma irmã mais jovem uma atitude previsível, percebendo que eu tinha conhecimento e 

experiência na área de mama me parece que foi mais cômodo jogar pra mim a 

responsabilidade: “Eu acho que meu irmão resolve meu problema”. Foi isso que eu imaginei. 

Mas eu não disse, repito, diferente das outras. “É um nódulo maligno, é um câncer de mama, 

como tal a gente tem que tratar”. 

 

E – Nesse caso, que o senhor disse que mais marcou, como o senhor se sentiu? O 

senhor falou de puxar pela memória, né? Se o senhor voltar naquele momento em que 

informou, diante das reações dela, dizendo com todas as letras o que ela tem, sabendo que ela 

tem conhecimento exatamente do que se trata, como era para o senhor? Eu tô falando de 

sensação, de sentimento de tá naquele momento ali envolvido na situação... 

 

S3 – Eu preciso dividir isso em dois momentos. Um, a sensação médica em que eu 

tava diante de um caso de bom prognóstico, só que nem sempre o médico consegue passar 

isso pra paciente, é óbvio que não é simples. Eu costumo dizer que é o tempo. A paciente 

passa a acreditar naquilo que você diz à proporção que os anos vão passando e elas vão se 

vendo bem. Então, a tradução de você dizer pra uma paciente: “ Olha, é uma doença de bom 

prognóstico, o tempo vai te dizer se realmente você vai estar bem lá na frente, depois de 

muitos anos”, você troca esse bom prognóstico por isso. Do ponto de vista pessoal, uma 

sensação de tristeza muito grande, né? Por outro lado, talvez em função de cultura, de 

convicções religiosas, sempre fica aquela sensação, sempre: de alguma forma, alguma coisa 

está sendo oferecida à você, pra você de fato agora, utilizar isso numa pessoa muito próxima à 



 

você, num exercício digamos assim, dos mais autênticos de relação médico-paciente, de 

respeito, de adequação emocional e a preocupação e a sensação de  como é que eu vou 

conseguir passar de fato para minha irmã, já que eu não sou ela, isso é dela na verdade, mas 

eu tenho que de alguma forma adequada não fazer com que a vida dela a partir desse 

momento se transforme num inferno. E isso realmente me preocupou muito e me fez muitas 

noites antes de dormir procurar cada vez mais frases e abordagens adequadas para atenuar o 

impacto desse tipo de patologia, mas em toda cultura familiar sempre tem um sensor e eu 

sempre fui o sensor da minha família. Eu diria que a minha irmã, eu não sei até que ponto, eu 

sim fiquei muito mais preocupado, ela ficou tão preocupada, porque como eu sempre fui meio 

que o tutor de tudo, todo mundo sempre largou meio pra mim: “Ele resolve”, e eu acabei 

ficando com essa carga durante um tempo.  

 

E – Os pacientes fazem um pouco isso também, ou não? 

 

S3 – Sim, sem dúvida que fazem... 

 

E - Depositam toda confiança. E nem sempre dá pra ver ao certo o que espera, não é 

doutor? 

 

S3 - Sim. Só que depois de uns anos, e eu hoje que já tenho 25 anos de formado, 20 

anos fazendo mastologia, a gente também aprende a deixar um pouco isso, seu ambiente de 

trabalho, o hospital, mas se tratando de irmão você carrega isso pra casa, é diferente. Então 

hoje, passados esses seis anos, eu confesso que até esqueço que ela teve esse tipo de doença 

talvez pelo fato de estar bem, conforme eu imaginava lá atrás, mas foi uma experiência 

marcante e as emoções, os conflitos e o fato de hoje eu falar disso com naturalidade, usar isso 

com exemplo em relação aos residentes, demandou também a terapia que eu fiz. Porque acho 

que o médico de alguma forma não se conhece, eu diria não faz terapia é muito difícil fazer 

oncologia. 

 

E – Quando o senhor fala de levar pra casa, e eu imagino que tenha levado ainda mais 

por ser irmã, por tá tão próximo...O senhor falou que deu conta disso...Imagino que, 

eventualmente, possa ter um caso ou outro também. Hoje, como o senhor disse, depois de 25 

anos não tanto, mas quando se leva pra casa, além de todas as outras responsabilidades, pra 

dar conta disso é então com terapia? 



 

 

S3 – Ou você auto-terapeutiza, ou você busca ajuda, porque eu observo nos residentes 

que me chegam todos os anos, que quando começa a ter essa vivência diária de câncer eles, 

num primeiro instante não se envolvem, eles participam como expectadores, e com tempo e 

preparo que o preceptor e o chefe do setor têm, gradativamente, não numa forma de terapia 

oficial, eles vão cada vez mais entrando em contato, cada vez participando mais, e a gente vai 

observando no dia-a-dia do atendimento e da passagem do diagnóstico a imitação daquilo que 

você faz. 

 

E- O modelo? 

  

S3 – O modelo. Eles pegam pra eles. Pro outro lado, eu tive a oportunidade de 

vivência com psicólogo (a esposa do sujeito é psicóloga) e vivência terapêutica, percebo a 

diferença entre aqueles médicos que não têm essa vivência, não têm essa preocupação e o 

câncer é tratado da mesma maneira que uma hérnia, eles simplesmente não entram em 

contato. É bobagem dizer que quem faz oncologia não sofre, ele pode ter mecanismos, 

maneiras, caminhos para de alguma forma sofrer menos, pra atenuar o impacto disso, mas é 

praticamente impossível viver a especialidade oncológica em qualquer um de seus segmentos 

sem absolutamente sentir nada. E com a lucidez que eu tenho hoje, não que eu não goste do 

que eu faço, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de mastologia e parece que na 

proporção que a gente avança e que a experiência de alguma forma começa a te dar caminhos 

melhores, eu diria que se eu pudesse voltar há trinta anos atrás eu faria outro tipo de 

especialidade. 

 

E – O que mais pesa nisso que o senhor tá dizendo agora? 

 

S3 – O que mais pesa é que quando eu saio desse mundo e converso, por exemplo, 

com médicos de outras especialidades ou vivo outras especialidades, eu vejo que a carga é 

muito menor, é mais prazeroso. Eu não saberia definir muito bem, mas quando você faz 

oncologia existe um pouco de um prazer mórbido. Então, eu não sei muito bem, porque 

também não descobri e não tentei nem trabalhar isso em terapia, mas eu acho que todo mundo 

que faz oncologia tem um pouco de mórbido, de um prazer mórbido. É óbvio que você 

canaliza isso de uma forma positiva, mas é intrínseco. Hoje existem dois mundos. Eu vivi um 

mundo lá atrás há mais de 20 anos, quando a gente arrancava meio tórax da mulher com 



 

câncer, independente do tamanho, então hoje eu vivo uma época em que nós fazemos uma 

cirurgia oncologia da mama em 45 minutos, 50 minutos, com incisões pequenas, resultados 

estéticos bons. Operamos às 7h da manhã e damos alta às 7h da noite. Fazemos muito mais 

diagnósticos precoces. Então fica uma coisa muito mais agradável de você oferecer a paciente 

esse tratamento pequeno e esse resultado estético bom.  

 

E – Isso em comparação com o passado... 

 

S3 – Com o passado...e ninguém pode te dizer isso, você tem que viver isso.São das 

histórias mais marcantes você viver essa evolução toda. E quando chegam hoje 

residentes...você ensina a fazer quadrantectomia e cirurgias conservadoras, parece muito 

simples e acho que é na cabeça deles, porque eles não viveram essa história. Tanto é que  

quando 1 vez a cada dois meses a gente indica uma mastectomia, eles ficam ansiosos pelo dia 

da mastectomia, porque eles fazem dez cirurgias conservadoras pra uma mastectomia. Eu 

comecei a fazer cirurgia conservadora da mama em 1984. Até então, era só cirurgia radical. 

Mas hoje, existe uma consciência nova e melhor. Eu não consigo mais arrancar, você vê como 

eu uso um termo do passado, a mama de uma mulher, sem oferecer a oportunidade de 

reconstrução. Então isso também já faz parte da nossa cultura.Isso é tão importante e tão sério 

que você oferece e ao mesmo tempo já emenda: “Não, mas eu vou reconstruir, eu vou 

devolver a sua imagem”.  

 

E – Isso pro médico também ameniza na hora de dar um diagnóstico? 

 

S3 – Demais. 

 

E – Não precisar mutilar. 

 

S3 – É. Eu vou fazer uma analogia, que é uma analogia grosseira, mas pra poder 

entender: Eu diria que é começar a refeição pela sobremesa. À vezes você tem vontade de 

começar pela sobremesa, você tem vontade de começar dizendo: “Olha, eu reconstruo” e 

depois dizer: “Olha, eu tiro”, tal é o impacto que isso tem. Mas sabidamente aqui entra um 

outro aspecto, quem tem vivência e formação psíquica sabe que o outro também precisa 

passar por isso. Porque se você de alguma forma não dá uma conotação de importância, o 

outro fica com uma conotação de pouca importância, que é o que a gente vive hoje em 



 

oncologia. O médico distante que não tem preparo, que não tem formação pra passar o 

diagnóstico, passa uma coisa branda, atenuada, e o paciente vive aquilo só que depois de uns 

anos ele tá com metástase ou ta numa fase pré-terminal e não consegue entender “meu Deus, 

como era uma coisa tão pequena, tão tranqüila e eu to morrendo disso agora?”. E aí ele 

começa a entender...Isso é uma realidade que eu vivo hoje no hospital. 

 

E – Mais uma carga na hora de informar. Além do fato de “querer começar pela 

sobremesa”, tem também essa coisa de envolver o paciente no processo de estar 

colaborando...De se dar conta daquilo, sem minimizar... 

 

S3 – Sim, sem dúvida. 

 

E – É bastante coisa, não é dr.? junto... 

 

S3 – É bastante coisa junto e devo te confessar que essa carga é tão grande que em 

alguns momentos você procura atenuá-la e passa a usar a experiência, você devolve mais 

aquilo que o paciente de alguma te pergunta. Porque num primeiro instante você estimula de 

alguma forma, preocupado em não deixar de dar alguma informação. Com o tempo você 

descobre que deve oferecer ao paciente aquilo que ele quer ouvir, na proporção exata que ele 

quer ouvir, em outras palavras. Na proporção que ele está preparado para. 

 

E – Gradativo... 

 

S3 – Gradativo. E é próprio do médico mais jovem carregar um caminhão de coisas 

em cima do paciente. A gente tem essa vivência, esse cuidado, e oferecemos, pegando o 

gancho daquilo que o paciente está preparado pra saber. Eu já cheguei a demorar duas, 

quando não três consultas, pra falar pro paciente de alguma forma pronunciar a palavra câncer 

pela primeira vez, e alguns não pronunciam nunca. 

 

E – O senhor vai respeitando o ritmo do paciente... 

 

S3 – Sim, mas esse tipo de experiência você adquire na convivência com o psicólogo, 

se você não tiver essa convivência você não enxerga isso.  

  



 

E – O senhor falou que alguns não pronunciam nunca? 

 

S3 – Nunca. 

 

E – O senhor chega a pronunciar pra eles? 

 

S3 – Não. Eu aprendi isso. Eu estimulo até. Eu chego a perguntar baseado em técnicas 

adquiridas na convivência com a Psicologia. O que é essa doença ruim pro senhor ou pra 

senhora, no caso? Ah, doença ruim, e fecha. Eu não acho que deva, com a consciência que eu 

tenho hoje, usar a palavra câncer, porque eu não sei o impacto disso nessa pessoa. Se ela não 

falou, se ela não pronunciou...Hoje é bobagem você achar que a mídia, que as conversas, que 

a convivência não tem isso no dia-a-dia da pessoa, é porque ela realmente não tá preparada. E 

aí entra aquele aspecto de dizer toda verdade não significa que toda verdade deva ser dita. 

Porque o impacto de uma palavra numa pessoa pode ser uma coisa trágica e todo seu trabalho, 

toda relação que você estabeleceu pode ficar contida pela colocação inadequada de uma 

palavra tão óbvia como é câncer, porque o outro lado não tava preparado. 

 

E - De tudo isso, o que o senhor considera mais difícil? Desde o encontro com a 

paciente, o diagnóstico, desde o momento de informar mesmo que gradativamente... 

 

S3 – O mais difícil pra mim, médico, é o diagnóstico, é o passar o diagnóstico, é você 

encontrar o caminho, a frase, a palavra, o conjunto de frases e palavras pra que o impacto seja 

menor. Porque a gente acaba sabendo depois de um tempo a importância...É um marcador de 

vida e de tempo para uma paciente esse momento do diagnóstico. Dependendo de como ele é 

feito você pode ter uma paciente participante que sofre pelo diagnóstico, mas tem atrelado a 

isso a esperança, ou a paciente que vê ali sua sentença de morte. Então, tem sido uma conduta, 

tem sido uma orientação, tem sido uma técnica dentro dessa residência de mastologia dizer: 

Não esqueçam nunca de atenuar o impacto das coisas que vocês colocam, vocês não podem 

deixar de abordar o problema câncer, mas atenuem o impacto disso, ofereçam as estatísticas 

positivas que existem em relação a isso. Então existe um aspecto importante que é dizer pra 

paciente: Olha, as estatísticas que nós conhecemos com relação a tumores como o seu dizem, 

por exemplo, que 60% das pacientes na sua faixa etária, com seu tipo de tumor, estão livres de 

doença depois de 20 anos. Em outras palavras eu estou dizendo que 40% delas podem não 

estar livre de doença depois de tantos anos, mas é preferível dizer que 60% estão livres. E 



 

costumo dizer: você vai estar nesse grupo de 60%. Eu ofereço um incentivo, uma esperança, 

eu jogo aquela tábua pro náufrago.  

 

E – Para o senhor como médico, o mais difícil é encontrar a maneira certa de passar a 

informação. Isso também é o mais difícil para o senhor como pessoa que está ali naquele 

momento envolvido... 

 

S3 – Não é tão difícil hoje como pessoa, eu tô mais preparado pra isso, mas é o 

momento mais difícil do médico. Porque é o mais difícil? Porque a consciência de hoje me 

permite dizer o seguinte: da maneira como as coisas acontecem na área da saúde, eu às vezes 

me vejo na condição de ao ver a paciente pela primeira vez pra ter uma relação com ela tão 

importante e dizer “você está com câncer”. Então você precisa às vezes em poucos minutos, 

numa fração de segundos, no cumprimentar, na maneira como ela senta, na maneira que ela te 

olha...tentar de alguma forma captar uma série de informações de te permite dizer bem essa 

precisa dizer de tal jeito e essa outra precisa dizer de outro jeito. Essa percepção é 

fundamental e é o que faz às vezes um instante eles me perguntarem: porque o senhor não 

passou o diagnóstico antes? Porque eu achei que não era o momento, ela ainda não estava 

preparada, você viu como ela se comportava e fugia? Não, eu não vi. Eles ainda não vêem 

isso. Então, o passar o diagnóstico de câncer é uma coisa que depende muito da experiência 

de ter passado dezenas de situações, mas eu resumiria isso numa frase: não ser precipitado. O 

outro até pode ser ansioso e de alguma forma querer saber a consciência do que isso 

representa, porque aquele que tem a consciência do que isso representa nem sempre quer 

saber tão rápido, de uma forma tão avassaladora.  

 

E – Depósito da confiança...ele é gradativo, não dá pra estabelecer... 

 

S3 – É, a paciente de câncer de mama é uma paciente que casa com a gente o resto da 

vida... 

E – Em outras palavras eu ouvi isso de outro médico. É isso mesmo?   

 

S3 – Casa, casa com a gente. É um casamento mórbido, mas é, porque elas sentem o 

controle da doença e o estar bem vinculado àquela pessoa, àquele médico. Então hoje eu ouço 

todas as semanas: “Nossa, eu estou bem, graças a Deus e graças ao senhor”. Isso é frase feita 

da maioria das pacientes independente do grau de cultura inclusive. Tanto é que pacientes de 



 

convênio deixam do convênio e vem à clínica particularmente pra não perder esse vínculo. 

Elas mudam de convênio para ter o convênio que eu atendo, pra poder manter a 

dependência... 

 

E – E isso como que é? 

 

S3 – É gratificante, só que tem que ser usado deu a forma adequada, porque senão 

você faz disso uma arma, uma arma horrível contra essas mulheres, mas eu não acredito que 

quem chegue a essa situação de consciência, que possa usar isso de forma inadequada, mas 

lamentavelmente ainda existe quem use de forma chantageosa. 

 

E – Chantageosa... 

 

S3 – Pra ter a paciente perto de você no sentido da exploração comercial dessa relação.  

 

E- Existe alguma ainda que o senhor se lembre e queira acrescentar? 

 

S3 – Eu acho que o que eu tenho de melhor nisso, nessa experiência de todos esses 

anos, de ter conseguido que esse serviço de mama seja um serviço reconhecido pelo MEC. É 

a terceira residência médica em mama em São Paulo. Nós fomos credenciados a partir desse 

ano. Isso foi um trabalho que começou lá atrás e hoje, o mais importante, eu poder estar 

passando toda essa experiência e conhecimento pra esses residentes, porque em hospitais 

maiores, o que eu imagino é que essa relação emocional, essa preocupação emocional, pela 

quantidade de pacientes e pelo tipo de ambiente de grandes hospitais, não possa ser tão 

estreita como é aqui. Hoje existe uma relação muito próxima e agradável das pacientes com 

toda a equipe de mama do hospital. É bom você passar na sala de espera e elas te chamarem 

pelo nome, cumprimentarem...É o que vale da especialidade. 

 

E – agradece.  
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E – Eu gostaria que o senhor me desse um exemplo que mais marcou de um momento 

em que o senhor precisou informar o diagnóstico para uma paciente. 

 

S4 – Um exemplo de qualquer paciente... 

 

E – De qualquer paciente que o senhor tenha informado o diagnóstico de câncer e se 

lembre agora. 

 

S4 – Olha...eu me lembro de diversos casos. Um, particularmente, não um caso de 

câncer de mama, mas na verdade uma paciente ginecológica de pré-natal, e durante o curso do 

pré-natal me envolvi muito com essa paciente porque o marido teve diagnóstico de câncer de 

estômago. Então, isso foi uma das histórias, e o envolvimento foi tão...porque o que aconteceu 

foi que esse paciente, o marido dessa paciente, teve uma evolução muito rápida do ponto de 

vista oncológico, a ponto de  que no finalzinho da gestação, essa mãe estava no 8º. Mês, e fui 

informado que esse marido estava prestes a falecer e foi uma das coisas que ele me pediu: 

“dr., eu gostaria de ver minha filha nascer”. Então, isso daí me marcou  muito e eu criei 

condições pra acontecer isso. Ele tava internado no hospital Samaritano, internei a esposa dele 

no mesmo hospital, e criei condições, meio que atrapalhando toda as regras do hospital, dele 

assistir o parto no finalzinho da vida dele, e isso pra mim foi uma coisa muito boa. Foi uma 

história que eu tive que não teve muito a ver com meu dia-a-dia porque eu lido mais com 

pacientes que tem câncer ginecológico. Então, muitas vezes a gente tem...um  outro caso que 

eu lembro muito bem, a Dna. L., uma paciente minha até hoje, uma senhora que veio a 

primeira vez aqui com 78 anos, meio que desenganada, com um tumor avançado de colo do 

útero, e bom..., e nessa época apareceram umas novidades do ponto de vista oncológico, de 

tratamento câncer de colo do útero com quimioterapia e essa paciente passava tanta 



 

positividade, fizemos um tratamento inovador e ela está até hoje aí. Então, no fundo, quando a 

gente lida com paciente oncológico, temos que passar uma certa positividade, falar sempre  do 

caso que é um câncer, etc..., mas de uma certa forma não mostrar que tudo aquilo é o fim, mas 

que pode ter uma esperança e pode haver sucesso no tratamento e isso que eu acho importante 

você passar pra essas pacientes que são oncológicas. 

 

E – O senhor falou que a maneira dela reagir influencia na sua atitude também... 

 

S4 – Também influencia, porque o pior momento é o momento que você dá o informe 

do diagnóstico. 

 

E – Nesse caso o senhor informou pra ela? 

 

S4 – Informei. Mas é uma paciente que soube lidar muito bem, recebeu muito bem. 

Agora, tive casos de pessoas que até no hospital público, no hospital Leonor Mendes de 

Barros, informamos uma senhora que saiu correndo do consultório. 

 

E – Aqui no consultório também tiveram casos assim? 

 

S4 – É, tem pessoas que são mais difíceis de aceitar o problema, tanto que a gente 

sabe, eu sou o tipo de pessoa que informa de maneira calma, tranqüila, expondo tudo que 

pode acontecer, mas acho que a primeira notícia você não pode muito assustar a paciente, mas 

tem algumas pessoas que negam o problema, procuram até outros profissionais pra ver se é 

aquilo mesmo. Tem um exemplo aqui no consultório que acabam voltando, agora o primeiro 

impacto é sempre...tem que tomar cuidado pra não levar a coisa de uma maneira desastrosa.  

 

E – Qual o caso, então voltando, que o senhor acha que mais marcou, que o senhor 

teve que passar o diagnóstico pra paciente, que ela não sabia... 

 

S4 – Teve um caso de uma menina que é minha paciente até hoje, muito jovem, então 

esse foi um caso meio triste na verdade...Eu fiz a mastectomia dessa menina com 27 anos, 

mas foi um caso difícil porque você lida além das questões femininas, da sexualidade, você 

restringe questões pra maternidade...algumas questões importantes pra mulher.Então esse caso 

me marcou bastante. Também um caso que eu sigo até hoje, eu sei que essa paciente teve 



 

algumas complicações, teve outro tumor, supra renal, que na evolução foi operado 

novamente, mas foi um caso que me marcou bastante pela paciente ser muito jovem.  

 

E – O senhor lembra como disse, como informou o diagnóstico? Isso faz muito 

tempo? 

 

S4 – Acho que que já faz alguns anos, uns 4 ou 5 anos. Eu informei de uma forma 

tranqüila, mas exatamente as palavras eu não saberia dizer, mas me lembro que a reação foi 

muito ruim da paciente, chorar..., ficar desesperada, coisa absolutamente normal.Estava 

acompanhada de familiares, tudo mais...Foi triste,mas a gente tem que saber lidar com essa 

parte, a gente está dando essas notícias ruins todos os dia no campo da oncologia. 

 

E – Quando o senhor dá essas notícias, como o senhor se sente? Eu to falando de 

emoção, de sentimento de estar frente a essa paciente que chora, que se descontrola, que é 

jovem... 

 

S4 – A gente procura acalmar e tudo mais, porque se torna uma coisa até automática, 

porque o fato de você informar esse tipo de diagnóstico duas, três vezes por semana...às vezes 

no serviço público a gente tem ambulatório que informa quatro, cinco vezes por dia...Então, 

não que se torna automático, a gente tem que ter aquela sensibilidade de saber o que está atrás 

daquela pessoa que está recebendo o diagnóstico de câncer, né? Então, eu acho que sempre 

tem que ser de uma maneira..., muitas vezes eu acho importante ter o auxílio, em serviço 

público a gente tem isso graças a Deus, da parte da Psicologia, uma equipe multidisciplinar, 

porque em muitos casos eu me lembro que fui obrigado por conta da negação do diagnóstico, 

de ter alguma ajuda da parte da Psicologia, principalmente.  

E – Mesmo no caso dessa menina jovem, o senhor disse que foi o caso que mais 

marcou, o senhor conseguiria, por exemplo, dar alguns nomes para as sensações que o senhor 

tinha sabendo que teria que informar, ou durante o momento da informação... 

 

S4 – Na verdade eu reagi com muita tristeza, porque é duro você conversar isso com 

uma pessoa muito jovem e principalmente na minha área, não que não tenha câncer nessa 

faixa etária, mas é muito mais raro. A gente começa a conversar de câncer de mama com 

pacientes acima de 35, 40, 50 anos. Foi a primeira coisa que eu senti, um pouco de tristeza de 



 

estar informando esse diagnóstico. Que outras sensações...basicamente o principal acho que é 

isso. 

 

E – Tem algum caso que o senhor leva pra casa, entre aspas, essas sensações 

desagradáveis. 

 

S4 – Não, eu acho que meu papel não é levar muitos casos pra..., é lógico que um caso 

mais marcante ou outro a gente acaba conversando com esposa ou amigos, mas eu acho que a 

gente tem que saber parar, ou seja, diferenciar o que é da sua vida profissional e o que é da 

sua vida fora do consultório. 

 

E – Houve algum caso em que o senhor optou por não informar o diagnóstico? 

 

S4 – Não. Não me lembro de ter acontecido isso. Talvez isso aconteceria num ou outro 

caso muito particular. Também, nós somos regidos por um código de ética e eu não posso 

omitir completamente o diagnóstico do paciente, a não ser que tenha algum problema e eu 

tenha que falar com algum familiar, alguém diretamente relacionado com o caso, mas não me 

lembro de não ter não informado algum diagnóstico.  

 

E – Quando o senhor fala dos familiares...tem muita interferência da família? 

 

S4 – Tem muita preocupação, tem muita interferência, as pessoas na verdade querem 

saber a razão disso estar acontecendo e querem estar informadas sobre o assunto, o que eu 

acho muito natural.  

 

E – Existem famílias que pedem pra não contar? 

 

S4 – Hoje em dia eu acho que é mais difícil disso acontecer, eu não tive nenhum caso, 

porque também acho que ninguém se for a uma festa e vê uma amiga sua com uma cicatriz na 

mama...é difícil você esconder pra um ou pra outro mais próximo. Eu tive um caso, na 

verdade agora estou me lembrando, das pessoas querem assim: você fez o diagnóstico, você 

vai fazer o tratamento, mas querer que aquilo fique entre a família, ou seja, fazer a cirurgia 

próxima ao final de semana pra ninguém visitar ou coisas desse tipo, mas nessa linha eu não 

me lembro de mais nada não. 



 

E – O senhor falou que não dá pra tirar a esperança de uma paciente na hora de 

informar o diagnóstico. 

 

S4 – Eu acho que não. Por mais cruel que seja o diagnóstico, mais avançado que seja o 

tumor, você não pode fechar as portas pra essa pessoa porque eu acho até desumano. O que eu 

sei de estudos é que a pessoa que lida com câncer com uma certa positividade, o tratamento 

dela é melhor do que o tratamento daquela pessoa que pensa que tudo vai dar errado, que é 

muito negativa, então as pessoas que enfrentam o problema, muitas vezes a gente pega o 

câncer inicial e é assim hoje, 5 anos de sobrevida e praticamente tá curado, a paciente fica 

animada, você sempre tem que dar uma luz pra essa pessoa. 

 

E – Isso é bom para o médico? 

 

S4 – Eu acho que também é bom pro médico porque se você disser vamos fechar as 

portas e não temos mais nada que fazer é difícil, porque a gente se sente com as mãos atadas. 

 

E – O paciente que se mostra mais desanimado e que se entrega mais facilmente é 

mais difícil pro médico? 

 

S4 – Eu acho que é mais difícil e que você tem que saber discernir um caso de outro 

pra poder pedir ajuda pra outros profissionais, principalmente os psicólogos que trabalham na 

área da oncolgia, porque precisa dar um empurrãozinho nessa paciente no sentido de dela 

fazer...eu tenho pacientes oncológicas que fazem natação...Quer dizer, não é pelo fato de 

perder a mama ou tirar ¼ da mama que vai restringir todas as atividades do cotidiano.Eu acho 

importante estimular esse tipo de procedimento.  

 

E – O senhor falou também do código de ética, isso realmente existe, existem alguns 

artigos com relação ao diagnóstico...Isso já influenciou em algum atendimento? 

 

S4 – Não...acho que a gente não pensa muito nisso a hora do atendimento, mas 

existem algumas coisas que nós como médicos não podemos deixar de informar o que 

exatamente a pessoa quer saber o que tem , você tem a obrigação de informar, a não ser que 

seja um caso muito delicado. Eu acho que talvez em um ou outro caso você tem que 



 

particularizar, uma pessoa que tem associado uma doença grave..., mas de maneira geral eu 

acho que tem que informar. 

 

E – Então, na verdade, o senhor percebe que existem conflitos em alguns casos 

particulares, como o senhor falou? Desse código de ética e de um lado que tem que avaliar... 

 

S4 – É, em alguns casos vai acontecer esse conflito, mas aí tem que ver o caso 

específico pra saber como vai ser lidar com aquela situação, né?  

 

E – Só pra gente finalizar, o que o senhor considera o mais difícil nesse processo de 

informar o diagnóstico pra uma paciente que chega aqui no seu consultório e deposita 

confiança no senhor, o que o senhor como médico e como pessoa considera mais difícil? 

 

S4 – Em relação a informar eu acho que não é tão difícil. Eu acho que é mais difícil 

ver qual vai ser a resposta, qual vai ser receptividade de quem está do outro lado. 

 

E – A reação. 

 

S4 - A reação. Muitas vezes a gente procura falar de uma maneira mais tranqüila, mas 

a gente não sabe qual vai ser a reação, mas muitas vezes o que acontece pelo fato de você ser 

referenciado os paciente ouvem com atenção e você tem exercer alguma autoridade no sentido 

de ser um médico recomendado, etc. A gente fica muito preocupado com a reação que vem do 

outro lado. Agora, a gente sempre tem que mostrar que aquilo não é o ponto final, mas apenas 

um obstáculo, mostrar o outro lado também, porque é muito difícil às vezes mostrar. Você 

está com um problema sério, etc e qual a solução. 

 

E – Quando o senhor fala da reação como algo que preocupa, qual reação o senhor 

acha que e mais preocupante ou que mais incomoda?  

 

S4 – O que é comum é ver depois que se informa o diagnóstico de câncer, muitas 

pacientes têm uma depressão profunda, então às vezes é um período de adaptação, você 

informa, tem aquele impacto..., mas às vezes essa depressão perpetua e isso eu acho mais 

preocupante na verdade.  

 



 

E – Em que aspecto. 

 

S4 – Em todos os aspectos. Do tratamento, da continuidade do tratamento e da vida 

geral da pessoa. 

 

E – E para o senhor como médico está encontrando uma paciente deprimida que 

continua e continua durante muito tempo... 

 

S4 – Aí o que eu procuro fazer é sempre a ajuda de um outro profissional porque a 

gente precisa dar continuidade com o tratamento. 

 

E – O senhor quer acrescentar mais alguma coisa que se lembre? 

 

S4 – Que eu me lembre não, a gente tem muitas histórias..., mas você me pegou 

desprevenido...mas das histórias mais marcantes são essas. Eu como trabalho muito com a 

parte de mama...no passado a cirurgia de mama era aquela cirurgia mutiladora e depois toda a 

feminilidade e sexualidade da mulher ficavam bem rebaixados, mas hoje existem situações 

que você pode fazer as reconstruções mamárias...Então isso ajudou muito, a gente acaba 

mostrando que é possível à pessoa ter uma vida normal. 

 

E – Ajudou o médico? 

 

S4 – Ajudou o médico e a paciente. 

 

E – Mas para o médico também ajudou? 

 

S4 – Ô se ajudou! 

 

E – Para a questão da informação então, a reconstrução, a possibilidade de reconstruir 

ou de fazer uma cirurgia mais conservadora, isso ajuda o médico na hora de informar porque 

ele não tira todas as possibilidades... 

 

S4 – Claro..., porque comparando isso com o passado, no passado você mutilava a 

pessoa, hoje não, você vai ter problemas com relação ao tratamento, quimioterapia, todo 



 

mundo vai passar por isso, radioterapia dependendo do caso,etc, mas do ponto de vista de 

preservação do órgão, isso  é muito importante para a mulher.  

 

E – E ameniza para o médico. 

 

S4 – E ameniza para o médico também. 

 

E – O senhor não tira tudo, então. 

 

S4 - Em todos os aspectos. Isso ajudou muito porque a pessoa não se sente totalmente 

mutilada. Então para o médico foi muito bom. 

 

E – Agradece.  
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E – Eu gostaria que o senhor me descrevesse uma situação em que teve que informar o 

diagnóstico de câncer para uma paciente. Uma situação que mais marcou. 

 

S5 – Bom, acho que o diagnóstico geralmente sendo dado pra uma faixa etária acima 

dos 50 anos, embora o câncer seja hoje uma doença bastante freqüente em pacientes mais 

jovens, mas muitas vezes são pacientes que tem muito medo de lidar com as próprias questões 

relacionadas ao corpo, pacientes que avançam mais na idade lidam muito mal com o temor da 

morte, com a proximidade...Quando você fala em câncer, você está dando a ela um agente 

facilitador, então é sempre muito delicado o diagnóstico. O diagnóstico é aquele mesmo, você 

faz através de procedimentos padronizados, através de biópsia, confirmação de exames 

subsidiários, mas eu acho que a grande arte é dar o diagnóstico e não transformar aquela 

doença num agente mais agressivo do que ele realmente é. Esse é um princípio hipocrático. 

Entre os vários aforismas hipocráticos, um deles que eu acho mais interessante para o médico 

é: Antes de tudo não seja nocivo, ou seja, não seja mais nocivo que a própria doença. Então, a 

gente tem dentre os vários casos, uma senhora de São José do Rio Preto que é uma pessoa 

medrosa, ela tem um medo...medo de tudo...uma senhora obesa... 

 

E – Quantos anos ela tem? 

 

S5 - 76 anos, dentro de uma faixa com todos os riscos: obesa, hipertensa, sedentária...e 

apresentou um nódulo mamário e nos foi encaminhada. A mamografia que ela nunca tinha 

feito porque pelo medo que ela tem não vai ao consultório regularmente, já dava fortes 

indícios pela imagem que se tratava de um câncer e uma das coisas que eu utilizei na hora de 

transmitir o diagnóstico foi o fato dela estar com uma faixa etária mais avançada e que nessas 

condições o câncer normalmente pega o bonde rápido, o que não é uma versão minha, o 



 

câncer é assim mesmo. Eu tenho mais preocupações em diagnosticar o câncer numa jovem, 

em que as condições de invasão são muito mais cruéis e agressivas, que numa senhora da 

terceira idade...Eu acho que abordando por esse canal o diagnóstico ficou mais suave, a ponto 

de todo aquele temor...ter aceitado a proposta cirúrgica, ela entendeu que a proposta cirúrgica 

era a mais interessante, era a melhor e até hoje ela vem, isso tem 3 anos, ela vem fazendo os 

exames de controle sempre com muito medo, mas sempre realizando. Uma das coisas boas 

dessa técnica de aproximação é colocar o câncer dentro do lugar dele...(O sujeito fez uma 

pausa porque a secretária trouxe dois cafés).  Como eu vinha te contanto, eu coloquei o 

diagnóstico, mas eu sempre incluo no diagnóstico os elementos positivos do prognóstico, se 

tiver pelo menos um eu vou destacar esse elemento positivo. Eu acho que essa é uma visão 

mais otimista e eu considero que eu nunca me arrependi de ter tido essa visão otimista, se eu 

tiver só uma coisa boa pra contar, eu vou falar, porque as coisas ruins ela vai acabar 

pesquisando, vai acabar procurando, alguém vai ter a fineza de contar, mas se ela sentir no 

médico que ele enxerga o caso dela especificamente pelo prisma positivo, mesmo que seja um 

só ela vai ficar mais confiante, ela vai ter uma ligação, uma aderência às propostas 

terapêuticas muito maior. Você perguntou de um caso marcante...um caso marcante foi de 

uma médica homeopata jovem que também estava com câncer de mama e foi encaminhada a 

mim pela médica homeopata dela e ela me procurou, isso tem seguramente mais de cinco 

anos, ela vinha porque sabia que eu fazia esse trabalho de imunoestimulante chamado (não foi 

possível identificar através da gravação o nome citado pelo sujeito), e ela já tinha o 

diagnóstico firmado por pulsão, depois por uma biópsia com uma agulha mais grossa e ela 

não queria operar. Eu perguntei pra ela porque se recusava a um tratamento que a ciência 

levou tantos anos pra colocar com clássico e , como um tratamento de bons resultados, por 

que ela não associava o que pretendia de mim ao tratamento clássico? Ela disse que queria só 

tratar homeopaticamente, e eu disse: “ você vai levar uns dois mil anos pra tratar isso só 

homeopaticamente”, porque a tendência da homeopatia é você mudar um pouco 

comportamentos, paradigmas, e pra você lidar com isso o câncer acaba com você antes, então 

apaga o incêndio pra que ele não devore sua estrutura física e paralelamente começa a 

trabalhar as questões do emocional, do comportamental. Foi uma batalha difícil porque ela 

veio com uma intenção fechada de não operar. Um nódulo relativamente... e poderia ser 

bastante interessante fazer tratamento cirúrgico, aliás, era extremamente bem indicado. Então 

eu acho que é isso, o mais importante talvez não seja o diagnóstico que eu costumo abordar, 

mas de uma maneira sempre colocando junto ao diagnóstico o que aquele caso específico tem 



 

de positivo. Se não tiver nada eu pelo menos vou oferecer minha solidariedade no transcorrer 

de todo tratamento.  

 

E – Como o senhor se sente diante desses casos que o senhor me retratou? 

 

S5 – Veja bem, difícil dar boas notícias...é glorioso, né?: “Olha, resolvemos tudo!”, 

margem de segurança, aquela palavra: “Você está curado” é uma coisa fantástica. Aliás, o  

Woody Alen costuma dizer que tem duas frases que o ser humano mais adora escutar, a 

primeira delas é “eu te amo” e a segunda delas é “benigno”.Eu acho que nesse jogo frases que 

ele faz tem toda razão e é muito bom pro médico dar esse diagnóstico, só que tem um detalhe, 

as vezes você é obrigado a dizer que não é benigno, mas como tudo, nem todo mal é pleno, 

nem todo bem é pleno, há de haver alguma coisa de bom dentro daquela má notícia. Então, o 

lado de bom nessa médica é que não sendo um tumor muito grande ela poderia fazer um 

tratamento cirúrgico conservador, portanto não perderia a mama, ela poderia contar com 

recurso de radio e imunoterapia que ela tava pretendendo, se esse tumor tivesse características 

histoquímicas positivas ela poderia também depois com tratamento hormonal, enfim...há 

sempre, mesmo na maior tragédia, uma coisa boa que você pode buscar, um apoio para esse 

paciente bater o pé e tentar se reerguer. É sempre muito difícil, mas eu nunca deixo de fazer, 

antes de conversar com o paciente, uma análise, primeiro sozinho, pra ir puxando daquele 

diagnóstico os pontos positivos pra oferecer para o paciente.  

 

E – Nesse caso dessa paciente mais jovem, foi o caso que o senhor se lembra que mais 

marcou.  

 

S5 – Marcou porque ela tinha uma idéia fixa de não operar, que ela poderia reverter 

homeopaticamente e eu disse: “Você fez o curso de homeopatia, conhece os princípios 

doutrinários, e está se esquecendo de capítulos ou parágrafos importantes dos preceitos 

homeopáticos”, um deles diz que quando você precisa lançar mão de um tratamento mais 

agressivo a homeopatia não substitui, ela não é alternativa, ela é complemento. 

 

E – Quais as sensações, sentimentos, de ter que ir argumentando com uma paciente 

que se coloca contrária a alguns procedimentos necessários? 

 



 

S5 – Eu gosto. Parece maluco, mas eu gosto. Eu acho que o exercício clínico é uma 

das coisas que sempre me fascinou dentro da medicina. Eu nunca fiz medicina subsidiária, 

tem até uma opção hoje para o médico moderno de trabalhar com exames, com imagens, com 

laboratório...Eu gosto muito do contato, do olho no olho, da argumentação, da contra-

argumentação, eu acho que essa é uma forma de checar se fez a escolha de especialidade 

adequada. Eu sou um dos que mais cresço no contato do paciente portador de uma doença que 

até um tempo atrás ou até hoje, é considerada uma doença letal, eu acho que eu aprendo a 

lidar com minha própria morte quando eu estou frente a um paciente...sobretudo aquele 

paciente com um tumor mais avançado. 

 

E – Como que se aprende? 

 

S5 – Olha, eu costumo dizer o seguinte: eu acho que nós todos temos, mais ou menos 

consciente, um grande temor do desconhecido, que a passagem dessa vida pra uma outra ou 

simplesmente para o fim total, varia de convicções de médicos, de indivíduo para indivíduo... 

 

E – O senhor tá dizendo que todo mundo que parar pra pensar nisso vai ter algum...    

 

S5 – Claro, o acidental acha de mau gosto lidar com a questão da morte, ele acha um 

tema que pelo amor de Deus, nós viemos aqui pra falar de coisas boas...e nessa embriaguez 

ele vai protelando essas questões naturais, inexoráveis, irreversíveis, ele vai jogando pro 

momento em que ele tiver 60, 70, 80  anos, ou tiver frente a uma doença como o câncer ele 

nunca lidou com isso em nenhum momento da vida dele e o que acontece? Ele entra em 

pânico, mais pelo medo de morrer do que pela gravidade da doença, e nós médicos que 

tratamos clinicamente com esses paciente também não nos preparamos. Então, você me 

pergunta no que me ajuda? me ajuda a lidar com meu temor com relação a própria morte. Há 

um tempo atrás, durante um ano, um ano e pouco, por força de ter ficado com essas pacientes 

terminais aos meus cuidados eu lidei com pacientes que morreram nas minhas mãos no 

ambulatório lá da escola e eu tive oportunidade de ter conversas muito francas com essas 

mulheres. O que eu ouvia a respeito dessa iminência de morrer foram coisas incríveis, e uma 

das coisas que eu tive oportunidade de aprender é que o fato de alguém estar te 

acompanhando até a porta de saída já é uma coisa muito boa. Eu vou ter que sair da festa, 

afinal de contas, a vida é uma grande festa, é um grande baile, e está na hora de me recolher, a 

saída é só pra mim, mas se alguém me acompanhar até a saída vai ser muito legal! Eu vou me 



 

sentir amparado, é elegante, é glamouroso e ao mesmo tempo me ajuda a tomar a decisão: 

Não, ta na hora de eu ir mesmo. E o que eu troquei com algumas pacientes foi exatamente 

isso, muitas delas me diziam: “doutor, eu to com medo”, e eu dizia: “eu também tenho o 

medo que você tem, mas eu gostaria muito que se alguém pudesse me acompanhar até a porta 

no meu momento, eu gostaria de ter essa companhia”. Isso parece que ajuda a lidar primeiro 

com a sua limitação, você tem um trabalho que você vai até um determinado ponto e a partir 

daí só te resta como terapeuta acompanhar, dar conforto e desejar boa viagem a partir da 

porta. E de repente se você acreditar nisso como eu acredito, desejar que no seu momento 

você também seja acompanhada até a porta de saída, é muito confortante. 

 

E – Só pra retomar um pouquinho, o senhor me relatou um caso em que a paciente 

veio e já tinha um diagnóstico. Teve algum caso também que tenha marcado bastante, de 

alguma paciente que veio sem o diagnóstico e coube ao senhor informar passo-a-passo? 

 

S5 – Sim, várias vezes. É sempre um momento difícil... 

 

E – O que o senhor considera o mais difícil? 

 

S5 - O mais difícil é o seguinte: a paciente, muitas vezes, isso aconteceu nos primeiros 

diagnósticos de câncer que eu dei na minha vida profissional, era uma cirurgia numa médica 

pediatra que foi tirar um nodulozinho daqueles benignos...e foi um terror porque nós fizemos 

a biópsia e eu deixei o material pra ser processado sem congelação porque não nos passava 

pela cabeça que uma mulher ao 28 anos e com  uma lesão que cirurgicamente não parecia 

nada complicada, pudesse ter escondido naquela lesão um câncer inicial. Foi o mais terrível 

exatamente o que me ensinou a nunca subestimar uma lesão, porque ela como médica...nós 

mandamos o material pra exame e ela disse - eu passo e apanho, levo para o teu consultório e 

a gente vê junto- e isso foi uma das coisas que eu aprendia nunca fazer. Ela passou no 

laboratório, apanhou e abriu o envelope...evidentemente, como médica e quase desmaiou 

porque ela teve o diagnóstico, e aí ela me liga e “você me disse que era benigno, você me 

disse que aquilo não tinha nada de grave”. Então, a partir daquele momento, eu não dei o 

diagnóstico, achei que era uma lesão extremamente tranqüila e aparentemente era, só que na 

palavra final que é o patologista que dá, deveria ter vindo para as minhas mãos antes demais 

nada, pra eu me preparar antes de mais nada, pra depois sentar e prepará-la para um 

diagnóstico que ela não esperava e não dessa forma. 



 

E – O senhor conseguiria descrever as sensações, dar nome pra essas sensações...? 

 

S5 – Nossa.Senhora...! Você sabe o que é falência...? Você tem vontade de repensar 

profissionalmente. Isso não é da medicina, isso não é aquilo que eu imaginei que fosse estar 

se formando. No final das contas não houve nenhum tipo de cobrança dela em relação a mim, 

também sabia que eu não tinha colocado aquele tumor lá, mas meu comportamento na ocasião 

foi de subestimar a lesão e foi uma lição muito dura porque a partir daí eu nunca mais aceitei 

ninguém dizendo que a cirurgia, por exemplo, uma cesárea, era uma cesarinha, uma 

histerectomia era uma histerectomiazinha. Eu nunca mais deixei ninguém do meu lado, 

médico ou estudante, subestimar nenhum procedimento, porque naquele momento eu achei 

que tinha negligenciado...a lesão foi removida...tanto que o complemento que ela fez com 

outros colegas, obviamente nossa relação ficou muito abalada e ela buscou tratamento com 

outros colegas, esse colega simplesmente complementou com tratamento da axila e a 

radioterapia. E aquilo foi uma lição muito amarga, porque ela era uma médica formada 2 anos 

depois de mim, uma pessoa que depositava muita confiança e eu acho que naquele momento 

eu achei que tinha falhado. Muito. Em ter subestimado...então você passa, é pertinho da sua 

casa, passa lá, apanha...Nunca! se a notícia é boa, é benigna, saiba você primeiro, e se ela não 

for, primeiro você se surpreenda e se prepare pra deixar essa surpresa ruim o mais suave 

possível.  

 

E – Quando o senhor informa o diagnóstico, como o senhor...claro que cada caso vai 

ser uma caso diferente, mas o senhor informa por completo, o senhor dá todas as 

informações? 

 

S5 – Eu acho que isso é uma coisa que não dá pra padronizar e quando eu digo isso, eu 

digo porque o câncer é uma doença que segue muitos protocolos de tratamento, estadios 

iniciais, estadios intermediários, estadios avançados, metástases...Há protocolos internacionais 

de tratamentos, o que é muito bom por um lado...Por outro lado os protocolos não levam em 

consideração a individualidade do paciente e eu levo. Eu tenho pacientes que não estão 

prontos pra escutar, então eu prefiro estar contatando a família primeiro, tomando as 

preocupações de informar de uma maneira bem detalhada o familiar responsável, o familiar 

direto, e também solicitar dele informações a respeito de como eu devo proceder para não 

deixar de informar, mas não provocar um dano maior. 

 



 

E – Não deixar de informar? Essa é uma posição? 

 

S5 – Isso eu acho importante. Eu acho importante que a pessoa saiba que nós não 

estamos lidando com uma inflamação ou com uma “lesãozinha”, mas é importante que você 

saiba caminhar até onde a pessoa pode estar pronta a receber. 

 

E – Já teve algum caso em que por causa dessas peculiaridades do paciente o senhor 

acabou deixando de informar até o final? 

 

S5 – Isso não. Eu posso dizer pra você que por contato com familiar, familiar 

pede...então, nós vamos colocando as informações dentro da gravidade, coloca-se, por 

exemplo, que uma possível suspeita de câncer está sendo reestudada e você já deixa no ar essa 

possibilidade. É  possível, existem algumas técnicas que você pode usar de informar sem 

agredir. 

 

E – Gradativamente. 

 

S5 – Claro, porque você não pode transformar o ser humano num ser igual, nós somos 

só semelhantes. Então, se você tem uma sensibilidade maior a um tipo de notícia..., eu não 

posso associar o câncer a um estado distimico ou depressivo, não é justo, por outro lado 

também não é justo deixar você sem tomar determinadas precauções por ignorância. Eu não 

tenho esse poder, não cabe a mim. Então, há um diagnóstico que eu preciso te informar, é um 

diagnóstico que se eu te conhece e sei das tuas particularidades, da tua maneira de maior ou 

menor sensibilidade, eu posso tomar a iniciativa de colocar o diagnóstico de uma forma mais 

clara, mas sempre destacando os pontos positivos daquele caso. 

 

E – O que o senhor considera mais difícil, então, na hora da informação do 

diagnóstico, estando frente a frente com o paciente que tem reações particulares nesse contato 

da clínica, que como o senhor falou é algo que o senhor gosta... 

S5 – Você vai usar uma expressão, afinal de contas, você pode usar todos os 

eufemismos que for, mas vai ter que falar a respeito do câncer, e sempre, mesmo que seja um 

indivíduo bem esclarecido, bem diferenciado, colocar inicialmente a palavra câncer ou “a 

lesão cancerizou” ou “a lesão se transformou”, que é uma forma mais interessante que eu 

uso... “Aquele processo que a gente pensou que fosse um nódulo benigno, já tinha uma área 



 

de transformação maligna”. Você pode estar expressando a verdade sem usar essa palavra, 

que num primeiro momento eu considero um pouco difícil porque ela fecha dentro de uma 

gravidade extrema. Quando você fala que é um câncer, ninguém consegue entender que houve 

um processo de transformação, e quando você caminha num processo de transformação, dá a 

impressão ao paciente – bom se isso aconteceu, é possível um caminho de volta – isso instiga 

a perguntar “mas é um câncer?”. 

 

E- Para o senhor que está desse lado, qual a sensação de ter que verbalizar isso e 

observar as reações? 

 

S5 – Não tem ninguém, por mais réptil que seja, por mais gelado que seja, que consiga 

dar uma informação dessas e ficar olhando no olho assim, como a gente está agora. Por outro 

lado, quando você mostra ao paciente que você vestiu a camisa do time dele, que seja de um 

lado ou de outro você vai estar ao lado dele, que houve um processo de transformação 

maligna e está em determinado grau de avanço, mas, e aí o “mas” é muito interessante, você 

precisa dar um refresco. 

 

E – Não tira tudo. 

 

S5 – Nunca! Você não tem a autorização de nenhum dos deuses gregos, romanos, ou 

quem é monoteísta...De tirar essa coisa chamada esperança. 

 

E – O senhor falou de ter que verbalizar o que a pessoa tem, de até olhar no olho, que 

sensação dá para o médico que tem essa responsabilidade? 

 

S5 – A primeira sensação é de que quem pôs o câncer lá foi você, mesmo que você 

saiba que não. 

 

E- Mas é uma responsabilidade. 

 

S5 – Veio da minha boca. E é uma coisa que a gente tem que estar preparado. O 

paciente deve e você estimula, que ele escute uma segunda opinião e não é raro o paciente ter 

dentro dessa relação com você a idéia de quem me botou nesse caminho do câncer foi o 

doutor fulano...e a gente precisa saber lidar com isso, se amanhã ou depois, por força de você 



 

ter feito o diagnóstico, ele procurar outro profissional pra fazer o tratamento, isso deve te 

bastar como terapeuta, se você se sentir frustrado por isso então você não entendeu nada, o 

câncer não te ensinou nada. Mas se você deu a notícia que tinha que dar e o paciente acabou 

ouvindo uma segunda opinião e já no segundo impacto saiu mais suave, ou o outro 

profissional foi mais habilidoso que você, portanto o tratamento será conduzido por ele e não 

por você, mas será conduzido, maravilha! Essa ligação de “é um câncer”, você acaba 

colocando até inconscientemente “olha o que esse cara me deu de presente”. Eu tenho essa 

sensação. 

E- E aí tem que viver com essa responsabilidade que de certa forma o senhor disse que 

se coloca e que às vezes o paciente mesmo... 

 

S5 – Mas eu me tranqüilizo porque eu sei que o paciente caminhou para o tratamento. 

Eu tenho, por exemplo, uma senhora que está me deixando angustiado porque há algum 

tempo eu imagino que minha informação não tenha passado. Ela tem uma imagem mamária 

extremamente delicada, ela precisa de alguns procedimentos e está relutante. Eu sei que ela é 

inteligente o suficiente pra ter entendido minhas mensagens, ela ta fugindo e eu às vezes me 

sinto impotente de não estar motivando ela o suficiente pra ir buscar a seqüência do que ela já 

deveria estar fazendo há algum tempo.  

 

E – Então, deixa eu ver se entendi, assim como muitas vezes o senhor acaba, mesmo 

sabendo racionalmente que não é, se  sentindo responsável por aquele paciente a partir do 

momento do diagnóstico, também se sente responsável por ajudá-la na continuidade do 

tratamento, de repente quando isso não acontece, uma sensação de impotência. 

 

S5 – De falência do profissional. É claro que você como terapeuta pode dizer: “Você 

ta fazendo sua parte, a parte dela ela que não está fazendo”, mas a gente empresta um pouco 

nessa coisa de ter a habilidade de estar convencendo o paciente, afinal de contas, quem 

trabalha com clínica tem que ser um pouco sedutor. Sedução é uma arma, ou não é? Eu acho 

ótimo quando você tem um profissional que é seco, que é extremamente hermético, que é o 

indivíduo meramente técnico, quando esse profissional envereda por uma área de pesquisa, de 

laboratório. 

 

E – Mas quem fica na clínica... 

S5 – Tem que ser sedutor. 



 

E – É uma arma... 

 

S5 – Fundamental. Sem isso você não cumpre seu papel e não ajuda, não se ajuda, 

porque isso é o seguinte, tem alguns momentos que eu acho que quem deveria pagar a 

consulta era eu e não receber. Então, nessa dupla troca, na minha especialidade mais ainda, é 

muito importante essa arma, esse instrumento. 

 

E- Só pra finalizar, eu queria saber se o senhor tem algum exemplo em família que de  

repente o senhor recorre como lembrança, como modelo, mesmo que o senhor não verbalize 

para o paciente, mas que o senhor tenha aquilo com o senhor, ou não? 

 

S5 – Olha, felizmente dentro da minha família não há caso de câncer, mas tem 

doenças degenerativas extremamente cruéis. Eu uso muito meu pai, que desenvolveu um 

Alzheimer, ele é tão incapacitante, que você chega, assim como alguns parentes de pacientes 

com câncer em fase final, a desejar a morte. Eu sempre uso isso de uma maneira quase que 

me penitenciando, eu cheguei a desejar que meu pai na fase final, quando ele estava 

completamente desorientado, cheguei a pedir “Puxa, meu Deus, não é justo, ele já não está 

mais com a gente”. E acontece isso com o câncer. Há pacientes que estão numa fase tão 

avançada, dolorosa, de consumição física, que o parente muitas vezes reluta em verbalizar que 

gostaria muito que aquele sofrimento terminasse, mesmo que fosse a mãe, o pai e  até mesmo 

um filho. Mas é isso que a gente deseja mesmo, que aquilo tenha um fim suave. Então eu uso 

meu pai, que embora não seja um câncer, foi uma vivência muito pesada. O Alzheimer que 

ele teve foi galopante, durou 1 ano entre as manifestações de esquecimento e as sensações de 

perda do contato com a realidade concreta, até poucos segundos de lucidez, delírio quase que 

permanente. Então, a gente usa essa dificuldade, sobretudo com o parente do paciente, que é 

um indivíduo fundamental. Eu acho que se a gente pudesse colocar num texto “Recursos 

terapêuticos”, a gente colocaria o familiar, aquele que é mais amoroso, mais próximo, como 

ele é importante para o resto da família! Ele é um intermediário, mais importante até que 

alguns médicos que ainda assumem uma postura de torre de marfim, até pra não se envolver. 

Eu não me importo de me envolver, eu acho que o médico tem que se envolver sim. Preciso 

mostrar para o paciente que eu sou o torcedor número 1 e estou com a camisa do time dele e 

que se ele ganhar a gente vai ganhar junto...essa coisa de doação tem que estar dentro desse 

convívio, seja em câncer, seja em Parkinson, seja na especialidade que for. Uso meu pai até 



 

para que o parente não morra de remorsos por ter desejado a morte da mãe, do irmão, a gente 

deseja sim o descanso. 

 

E – Era isso. Gostaria de saber se o senhor tem alguma coisa que queira acrescentar. 

 

S5 – Eu acho Oncologia não era uma especialidade que eu tinha como primeira opção. 

Eu fui fazer câncer quando eu quis voltar pra escola, pra ginecologia, porque eu fiquei um 

bom tempo na medicina preventiva, deu vontade depois de dez anos, de voltar a atuar na área 

ginecológica. Eu tinha a intenção de trabalhar num outro setor, mas a porta que eu tinha 

aberta foi a oncologia. No começo eu não sabia como lidar com o paciente oncológico, e olha, 

eu estou lá há 16 anos de volta, foi maravilhoso. Eu tenho um filho caçula que faz medicina e 

eu digo que se eu tivesse que fazer tudo de novo eu começaria fazendo oncologia, mas 

também acho que não é a especialidade para o jovem. Você precisa ter um caminho já 

percorrido antes de fazer uma especialidade, pelo menos do ponto de vista técnico e afetivo. 

 

S5 – Por que? 

 

E – Porque se você for trabalhar uma doença como o câncer só de maneira técnica 

como muitos profissionais jovens... Eles tratam o câncer, esquecem que é elemento que está 

inserido num contexto maior, que é o indivíduo portador de câncer, e é esse indivíduo que 

interessa tratar, o resto é contingência, é incêndio, é foco. E o que eu tenho visto são 

indivíduos que conhecem tudo sobre carcinoma ductal e muito pouco sobre o portador do 

carcinoma ductal. 

 

E – O senhor acha que isso falta na formação? 

 

S5 – Nossa! É o lado humanista. É engraçado por que nós temos a formação latina 

americana, brasileira, ela é toda vinculada ao modelo norte-americano e nós não temos nada a 

ver do indivíduo norte-americano, eu acho que nem o indivíduo norte-americano  tem 

aquela...ele veste um padrão de comportamento que ele mesmo compraria, se ele tivesse 

liberdade pra comprar, mas ele não tem liberdade. E eu sempre digo que há sempre um lado 

bom em tudo, até numa notícia de câncer. Há muitas coisas boas dentro dessa área de 

pesquisa, de manuais, de tratamento. Eu tive uma paciente com câncer de mama, por 

exemplo, e esse lado prático pode ser importado sim, por que não? Mas nós temos uma 



 

população que é diferente, é afetiva, ela gosta de um colo, ela gosta de um carinho, ela gosta 

de um consolo, não adianta eu tratá-la como se ela tivesse aquela pseudo-maturidade do norte-

americano, que recebe os dados frios, matemáticos e lida com eles como se fosse um 

especialista e como se aquela doença não fosse dele. Nisso eu não acredito. 

 

E- O senhor acredita no vínculo... 

 

S5 – Eu acredito no vínculo, no afetivo, que nossa corporalidade não é só física. 

 

E – Então isso, como senhor falou, isso ajuda no tratamento, no empenho do paciente 

em permanecer e ajuda o médico. 

 

S5 – Complaince é uma expressão muito usada hoje, aderência. Eu posso propor ao 

indivíduo ir pra uma mesa de cirurgia, três, quatro vezes, desde que ele sinta, e olha que estou 

usando a palavra “sentir”, isso não vai encontrar em nenhum exame de laboratório. 

   

E- Isso também ajuda o médico? 

 

S5 – Mas não tenha dúvida! Você pode propor: “ Olha, a coisa não tá caminhando 

bem como nós queríamos” e ele vai olhar pra você “e aí,o que temos pra fazer?”, nós temos 

essa e essa opção e ele vai perguntar o que você acha. É diferente de você dizer: escolha. É 

muito ruim você botar “escolha” para um indivíduo sem dar a ele uma opinião tua. Mas isso é 

tendenciosidade... Ele não tem capacidade, na hora, de fazer uma escolha isenta, ele está 

emocionado. Quem é que consegue fazer escolhas isentas? 

 

E- E é a tal responsabilidade que o senhor falou. 

 

S5 – Claro. Eu acho que o que falta na verdade é essa...o paciente precisa sentir que 

você está na dele, realmente imbuído de fazer tudo que for possível e tecnicamente descrito, e 

não tenha a menor dúvida que mais de 60% deles vai querer uma alternativa, se houver, e aí é 

bom você ter uma formação em algo que você possa acrescentar.  

 

E – Agradece.  
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UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
Eu,               
consinto em participar do estudo “A vivência do oncologista na informação do 
diagnóstico de câncer ao paciente”, que tem por objetivo investigar as 
peculiaridades da vivência do oncologista na comunicação do diagnóstico de 
câncer ao paciente.  
 
Fui informado que será utilizado para a coleta de dados a entrevista semi-
dirigida gravada em fita microcassete, e que este estudo de caráter acadêmico  
será coordenado pela profª draª Mirlene Maria M. Siqueira e orientado pela 
profª draª Camila Bernardes de Souza, profª da Universidade Metodista de São 
Paulo. Declaro, ainda, ter compreendido que não sofrerei nenhum tipo de 
prejuízo de ordem psicológica ou física e que minha privacidade será 
preservada. Concordo que os dados sejam publicados para fins acadêmicos ou 
científicos, desde que seja mantido o sigilo sobre minha participação. Estou 
também ciente de que poderei, a qualquer momento, comunicar minha 
desistência em participar do estudo. 
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