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     CONVICÇÕES DE SAÚDE EM  PACIENTES COM CÂNCER 

 Eliana Ferrante Pires 

 Profª Drª. Maria Geralda Viana Heleno 

Resumo 

 

O objetivo deste artigo é tecer algumas reflexões acerca das convicções de saúde em 

pacientes com câncer, participantes de um programa de atendimento multidisciplinar 

realizado numa universidade da Grande São Paulo. Foram utilizados depoimentos de 06 

(seis) pacientes, na forma de entrevistas dirigidas e o conteúdo analisado segundo um 

modelo de convicção de saúde, o qual preconiza que o paciente terá maiores 

possibilidades de aderir aos tratamentos, seguindo cinco convicções básicas de saúde, a 

saber: suscetibilidade, severidade, benefícios, barreiras, eficácia própria. Uma 

ampliação deste modelo foi proposta por outro estudo que acrescenta mais duas 

categorias às já existentes: impacto ao diagnóstico e expectativas de futuro.   

 

Descritores: Psicologia da Saúde, Psico-oncologia, pacientes de câncer. 

 
Abstract 
 

This search proposes to describe convictions health factors present in patients with 

cancer, which  can interfere with  the process of accession to treatment. For both were 

used testemonials of six patients in the form of directed interviews, involved in a 

program of service helth at a university of Greater Sao Paulo. The content of the 

interviews was analyzed according to a model of conviction health, which advocates 

that the patients will have greater opportunities to adhere to the following five 

treatments convictions basics health, namely: susceptibility, severity, benefits, barriers, 

own efficiency. A extension of this model was  proposed by another study that adds two 

more categories to the existing: impact  on diagnosis and expectations for the future. 

 

 
Keywords: Health Psychology, Psycho-Oncology, patients of cancer. 
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Introdução 

 

      De acordo com dados do INCA (2008), determinantes sociais como mudanças de 

hábitos de vida, a industrialização e seus efeitos, observados através de dados 

epidemiológicos, colocam o câncer como problema de saúde pública no Brasil. Além de 

apresentar um quadro de doenças típicas de países em desenvolvimento ligados à 

pobreza, também dispõe de um quadro de doenças crônico-degenerativas, típicas de 

países industrializados. Esta dicotomia reflete aspectos contraditórios não só na situação 

da saúde brasileira, como também nos processos de desenvolvimento político-sociais, 

na sua totalidade.   

      Ocorre fenômeno heterogêneo quanto à distribuição do surgimento dos novos casos 

entre as regiões do país, onde as menores taxas aparecem na região Norte e Nordeste, e 

as maiores estão circunscritas na região Sul e Sudeste.  

      Os registros epidemiológicos fornecem permanentes informações da distribuição, 

além da identificação de fatores ambientais relacionados com a prevalência da doença, 

identificando grupos étnicos afetados, promovendo e facilitando os estudos e a 

investigação epidemiológica. O delineamento das hipóteses das prováveis causas do 

câncer encontra-se na correlação entre dados de: 

- morbidade e mortalidade versus diferenças verificadas nas condições ambientais;  

- predisposição genética e hábitos de vida. 

      O surgimento de casos para 2008/2009, mostra o indicador de 466.730, sendo o 

cancer de próstata e pulmão os mais incidentes para o sexo masculino, resultando na 

cifra de 231.860, e câncer de mama e colo de útero para o sexo feminino, numa 

estimativa de 234.870 novos casos (INCA, 2008)  

      No Brasil, o câncer encontra-se entre as quatro primeiras causas de morte, além de 

constituir-se como a segunda causa no mundo, o que leva à formulação e 

implementação de ações e programas dirigidos ao seu controle, nos diferentes níveis de 

atuação, tais como: detecção precoce, assistência integral ao paciente, formação de 

recursos humanos, implementos de pesquisa que melhorem a qualidade da assistência 

médico-hospitalar, a modernidade diagnóstica, levantamento de fatores de risco, para 

com isso incentivar o descortinamento das diversas variáveis relacionadas à doença 

(INCA 2007).   

      O câncer, como também a medicina, possuem na sua trajetória histórica a suposição 

que processos mentais e psicológicos podem atuar no corpo, causando ou curando 
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doenças. Desde os remotos tempos de Hipócrates, os estudos de Freud,e as concepções 

contemporâneas, emerge o pensamento de que a interação entre processos biológicos e 

orgânicos é a responsável pelo surgimento de doenças, o que é corroborado atualmente 

pelas concepções psicossomáticas.  

      Pesquisadores como Leshan (1992), Simonton O., Simonton M., e Creighton (1987) 

e Volich (2000) mostram que certas características emocionais presentes em alguns 

indivíduos, e principalmente a inabilidade em lidar com situações de estresse, parecem 

contribuir para deflagrar processos oncológicos já existentes. Estados depressivos, 

sentimentos de desesperança e desamparo, acarretam conseqüências devastadoras ao 

sistema imunológico, impedindo que execute suas funções, e isto pode favorecer o 

surgimento de tumores. 

      Segundo Yamaguchi (1994), uma das maneiras que o indivíduo se defende e toma 

medidas preventivas em relação ao câncer, ocorre por meio do fortalecimento de seu 

sistema imunológico, composto de células e anticorpos capazes de manter a proteção e 

equilíbrio do organismo.   

      Leshan (1992) mostra a ênfase que atualmente os pesquisadores têm discutido, deve 

ser dada em relação aos aspectos da multicausalidade e concomitância. Eventos 

estressantes em combinação e fusão com certos estados emocionais específicos, não são 

os responsáveis exclusivos pelo aparecimento do câncer, mas podem contribuir para seu 

surgimento e manutenção. 

      Entretanto, autores como Mello Filho e Moreira (1992) consideram simplistas certas 

afirmações que realizam uma relação direta entre câncer e alguns estados emocionais, 

provocados por estresse. Os autores sugerem evitar os psicologicismos que não 

contribuem para auxiliar o paciente de forma eficaz, pois com muita facilidade e 

linearmente se considera que um estresse específico tempos atrás foi o responsável pelo 

início da doença de um paciente. Portanto a complexidade neste campo exige uma visão 

abrangente da doença, levando em conta múltiplas e diversas especificidades e 

considerações. 

      A partir das concepções delineadas, podemos concluir que certos eventos 

estressantes, em consonância, combinação e fusão com estados emocionais específicos, 

não são os responsáveis diretos exclusivos pelo surgimento do câncer, mas contribuem 

para sua formação, surgimento e manutenção.   

     Neste sentido Holland (1990), diz que por volta de meados da década de 40, que se 

iniciou o delineamento e sistematização de estudos que efetivamente se preocuparam 
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com a investigação da relação entre os aspectos psicológicos e emocionais e o 

aparecimento do câncer, o que possibilitou descobertas essenciais para o trabalho com 

essas pessoas. 

      Gimenes (1994) refere-se ao fato de que os profissionais da área da Saúde passaram 

a reconhecer que fatores psicológicos e emocionais estão relacionados ao 

desenvolvimento de câncer e sua manutenção, idéia que contribuiu para a formalização 

da Psico-oncologia como área do conhecimento que abrange as variáveis sociais e 

afetivas, aspectos esses excluídos da referência médico-biológica.  

      Segundo Gimenes (1994) a Psico-oncologia se define como área que representa a 

interface Psicologia-Oncologia e que se baseia nas concepções de saúde e doença 

inerentes ao modelo biopsicossocial.  Portanto a formação dos profissionais na área, em 

especial do psico-oncologista, exige uma abrangência significativa, amparada por 

critérios validados e consolidados, com ênfase na multicausalidade do câncer bem como 

na multiprofissionalidade necessária para lidar com a doença. 

      A expansão e a consolidação da Psico-oncologia no Brasil atuam na direção de 

contribuir também para destituir o caráter histórico negativo que incide sobre o câncer, 

o qual interfere nos processos de estabilização e remissão, emergindo assim a 

necessidade para formação e capacitação ampla e abrangente de profissionais de saúde 

para atuarem na área.     

 

Convicções em saúde 

       

      Pesquisadores como Neme (2003) e Oliveira e Faria (2001), estudaram crenças á 

respeito do câncer e dizem que a mais freqüente se refere á afirmação e convicção de 

que câncer é doença que não tem cura, relacionado à dor e sofrimento, o que pode 

justificar o uso de mecanismos de negação e isolamento por parte de alguns pacientes,  

no momento do diagnóstico, dificultando sobremaneira o sucesso dos tratamentos.                    

Sentimentos como desespero e medo, aliados à crença da morte próxima, e as mudanças 

na imagem corporal, podem contribuir para o desencadeamento de episódios 

depressivos e/ou ansiogênicos. Os diagnósticos tardios solicitam tratamentos cada vez 

mais invasivos, promovendo alterações e mudanças, muitas vezes definitivas na auto-

imagem, dependendo do tipo e localização do tumor. 

      Neme (2003) realizou estudo sobre crenças em mulheres com câncer de mama, mas 

a tentativa de compreensão pode se estender para outros tipos de câncer de um modo 
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geral, uma vez que o câncer possui caráter sistêmico, ou seja, não é doença exclusiva de 

um só órgão. A enfermidade em si, carrega herança histórica de mal fatal, embora os 

avanços médicos em oncologia, cada dia mais, mostrem inúmeros casos de remissões e 

prognósticos favoráveis, quanto mais precoce for o diagnóstico. 

      A autora diz que uma das crenças mais estigmatizantes do câncer, se refere à dor e 

sofrimento, o que pode justificar o uso dos mecanismos de negação e isolamento por 

parte de alguns pacientes, no momento do diagnóstico, dificultando sobremaneira o 

sucesso dos tratamentos. Sentimentos como desespero e medo, aliados à crença da 

morte próxima, e às mudanças na imagem corporal, podem contribuir para o 

desencadeamento de episódios depressivos e/ ou ansiogênicos. Os diagnósticos tardios 

solicitam tratamentos cada vez mais invasivos, promovendo alterações e mudanças, 

muitas vezes definitivas, na auto-imagem, dependendo do tipo e localização do tumor. 

      Outras crenças importantes são descritas pelos autores Oliveira e Faria (2001), 

sendo algumas falsas, outras parcialmente equivocadas, como: câncer é contagioso; 

todas as quimioterapias são iguais e são piores que a doença; não é possível ter vida 

social, estudar ou trabalhar durante o tratamento; câncer se espalha quando se mexe 

nele; a dor é inevitável. 

      Leshan (1994) descreve que uma das crenças referentes à dor se deve à relação feita 

com coisas piores estão por acontecer, reforçando a convicção de um futuro incerto e 

doloroso.   

      Sobre a origem da doença, Neme (1999) cita que as convicções mais freqüentes 

relacionam o adoecer com problemas emocionais, traumas físicos, (batidas, quedas), 

abusos (de álcool, cigarro, etc.), desgastes físicos, falta de cuidados com a saúde, 

castigo ou carma ou ainda o contágio com outros pacientes com câncer. 

      A autora diz ainda que certas crenças podem influir negativamente no percurso dos 

tratamentos, fragilizando e enfraquecendo o indivíduo, desencorajando-o dos mesmos, 

onde a interrupção pode ser fatal, levando à progressão do tumor.  

      Neme (2003) diz que os resultados obtidos por sua pesquisa em Neme (1999), 

indicam significativas relações entre o grau de confiança dos pacientes no tratamento do 

câncer, com o tipo de crenças (positivas ou negativas)  e os modos de enfrentamento da 

enfermidade, concluindo que os pacientes que mais se esforçaram em direção à solução 

dos entraves enfrentados, foram aqueles que mais depositaram confiança nos 

tratamentos. A autora cita ainda pesquisadores como Deitos e Gaspary que obtiveram 
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resultados semelhantes, indicando que quanto maior a crença negativa em relação à 

doença e aos tratamentos, menor a sobrevida do paciente (NEME, 2003).    

 

Método 

 

      De acordo com Köche (1999), quando se tem um problema de pesquisa onde o 

conhecimento acumulado ainda não possui um aprofundamento a respeito das questões 

que suscita, é necessário um processo de investigação de natureza exploratória e 

qualitativa. Em vista disso, o presente estudo opta pela forma qualitativa de pesquisa, 

embasada no método clínico de abordagem psicanalítica, ponto de vista defendido por 

Vizzotto (2003), o qual privilegia o campo relacional e a intersubjetividade.  Inspirada 

por Bleger, a autora ressalta que esta abordagem não se refere ao método psicanalítico 

clássico, mas aos fenômenos de movimento e dinamismo que perpassam um ensaio 

clínico tal como este estudo.   

 

Sujeitos            

 

      Foram entrevistados seis pacientes adultos, do sexo feminino, com diagnóstico de 

câncer, sendo um caso de tireóide, um de intestino, um de assoalho de língua e três 

casos de câncer de mama. As idades variaram entre 37 (trinta e sete) e 54 (cinqüenta e 

quatro) anos, e o estado civil variou entre casados, separados ou divorciados. Todos os 

participantes deste estudo se submeteram a procedimentos cirúrgicos e estavam em fase 

de seguimento,variando conforme o tipo de câncer, o tempo de cirurgia bem como os 

tratamentos. Utilizou-se o critério de conveniência para escolha dos participantes (REA; 

PARKER, 2000).    

      O número de sujeitos pesquisados de acordo com o pensamento de Turato (2003), 

diz que o tamanho da amostra nas pesquisas qualitativas tem gerado algumas 

controvérsias. Para justificar este entrave, propõe ele que o pesquisador clínico-

qualitativista que pertence a um serviço de saúde, trabalha com os casos que emergem 

naquele campo, ou seja, devem ser levadas em conta as diferentes características 

biodemográficas além das situações clínicas específicas.  

      O mesmo autor alude ser um dilema a questão da amostra, onde coaduna com outros 

estudiosos o ponto de vista do que se refere ao aprofundamento da investigação, muito 

mais do que a suposta abrangência de um N maior, onde frequentemente predomina a 
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generalização. Aos pesquisadores qualitativistas cabe a tarefa da compreensão e não a 

explicação dos fenômenos estudados. Diz ainda:  

 

Na pesquisa clínico-qualitativista, a preocupação com o tamanho 

da amostra pode ser praticamente nenhuma, pois nos interessa o 
estudo de um tema no discurso dos diversos tipos psicossociais e 
demográficos de sujeitos (tantos quantos o pesquisador definir e 

assim o justificar) ou de um assunto em si (abordado por tantos 
sujeitos quantos forem necessários para compor e aperfeiçoar 

uma teoria sobre o assunto, independente de tipos 
caracterizados) (TURATO, 2003). 

  

      Os pacientes beneficiários do programa intitulado Grupo de Apoio multidisciplinar 

ao paciente com câncer, são captados através da Clínica de Fisioterapia da universidade 

onde o trabalho é realizado, além de serem também indicados por um médico 

mastologista ou captados na própria comunidade.  

 

Instrumentos 

 

      O presente estudo utilizou o material colhido através das entrevistas realizadas, para 

que desta forma seja possível reconhecer nos conteúdos das falas dos entrevistados, 

aquilo que se pretende investigar. 

      O uso da entrevista é privilegiado, pois de acordo com Bleger (1998), �a entrevista é 

um instrumento fundamental do método clínico e é, portanto, uma técnica de 

investigação científica em psicologia�. (p.1). Por ser um método investigativo e 

instrumento de interação entre a ciência e as necessidades práticas, o autor preconiza a 

entrevista como um meio de possibilitar conhecimento, inserindo caráter científico ao 

quotidiano do ser humano. Desta maneira, o autor entende que o estudo científico da 

entrevista e sua operacionalização são métodos privilegiados da técnica científica.  

      O autor também coloca que o campo da entrevista é marcado pela relação entre 

entrevistado e entrevistador. Neste sentido, a entrevista pode possibilitar uma condução 

por parte do entrevistador, e ao mesmo tempo, fornecer grande liberdade ao entrevistado 

para dirigi-la. Esta pesquisa opta pela aplicação da técnica de entrevista dirigida, ou 

entrevista fechada, como é denominada por Bleger (1998) onde o entrevistado responde 

perguntas previamente formuladas.   
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      Foi utilizado um roteiro de questões, baseado no modelo de Claydon e Efron (1994), 

que segundo os pesquisadores, foi inspirado por Becker em 1958 e foi elaborado para 

pesquisas em pacientes oftalmológicos, mas que sua utilização tem sido feita também 

com outras amostras. As questões foram elaboradas na tentativa de abordar convicções 

de saúde apresentadas pelos pacientes. Inicialmente, as perguntas que fazem parte do 

roteiro, foram realizadas seguindo a ordem em que foram redigidas. Porém, muitas 

vezes eram respondidas antecipadamente pelos pacientes, e fora da sua ordem inicial, 

não havendo portanto, a necessidade de repetí-las. As perguntas serviram como 

norteadores, pois embora tenham sido formuladas verbalmente pela pesquisadora, os 

pacientes discursavam livremente, respondendo à elas e associando-as à outras 

lembranças e fatos.  

      O modelo de roteiro proposto por Claydon e Efron (1994) foi ampliado por Modesto 

(2006), que investigou convicções de saúde de pais de crianças portadoras de diabetes 

melittus tipo 1. Este modelo, também utilizado em estudo realizado por Sanguin (2004), 

possui cinco convicções básicas de saúde, a saber:  

a-Suscetibilidade: aponta às convicções sobre a vulnerabilidade para doenças e suas 

possíveis conseqüências;  

b-Severidade: convicções sobre os sérios efeitos e conseqüências das doenças; 

c-Barreiras: convicção de que, apesar das diversas barreiras, tanto físicas, psicológicas 

ou financeiras, as recomendações devam ser obedecidas; 

d-Benefícios: convicção de que as recomendações são eficazes , reduzindo possíveis 

ameaças à saúde; 

e-Eficácia própria: crença de que é capaz de seguir as recomendações e saúde. 

      Modesto (2006) contribui para a amplitude deste modelo, de acordo com as 

necessidades encontradas em sua pesquisa, sugerindo mais duas categorias, as quais 

serão introduzidas no presente estudo, a saber: 

f- Impacto ao diagnóstico: se refere a identificar quais os sentimentos presentes desde 

o aparecimento dos sintomas até o recebimento do diagnóstico. 

g-Expectativas de futuro: pretende-se investigar projetos de vida do paciente e tudo o 

que espera viver. 
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Procedimentos 

      

      Os sujeitos desta pesquisa, oriundos do Grupo de apoio multidisciplinar ao paciente 

com câncer, convidados a colaborar com o presente estudo, o fizeram espontaneamente 

e assinaram o Termo de consentimento livre e esclarecido, desta forma devidamente 

autorizado por eles. Cada entrevista durou cerca de 45 (quarenta e cinco) minutos em 

média. As perguntas eram formuladas oralmente para os sujeitos e suas respostas foram 

anotadas a medida que eles as respondiam. Optou-se por realizar a entrevista e registrá-

la por escrito, ao invés de gravá-las, para que desta forma não aumentasse o sentimento 

de persecutoriedade dos referidos sujeitos.  

 

Resultados e discussão  

 

Dados gerais dos casos 

      Participaram deste estudo 06 (seis) pacientes do sexo feminino, variando suas idades  

entre 37 (trinta e sete) e 56 (cinqüenta e seis) anos. Das seis pacientes, três são casadas e 

três são separadas. Quanto ao tempo de diagnóstico, o mais antigo tem 09 (nove) anos e 

o mais recente possui 03 (três) anos. Tem-se três casos de câncer de mama, um de 

intestino, um de tireóide e um de assoalho de língua. Em todos os casos foram 

necessários procedimentos cirúrgicos para a retirada dos tumores. Os tratamentos 

realizados variaram entre radioterapia (RT) para dois casos; quimioterapia (QT) para 

quatro casos; fisioterapia (fisio.) para um caso; hormonioterapia (horm.) para dois 

casos; fonoaudiologia (fono.) para um caso. A regularidade quanto ao seguimento varia 

de semestral (para dois casos), anual (para três casos) e bienal (para um caso). Nenhuma 

paciente apresentou metástase ou recidiva da doença até a data da realização da 

entrevista. Observou-se um tempo médio de quatro anos e meio, desde o momento do 

diagnóstico.   

 

Categoria: Impacto ao diagnóstico 

 

      Esta categoria averigua a partir do momento em que o paciente recebe o diagnóstico 

de câncer, quais os sentimentos presentes e de que forma ele introduz este novo evento 

em sua vida. Receber este diagnóstico suscita inúmeros sentimentos desde a negação até 
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o desespero pela notícia. Cabe indicar que os pacientes que apresentaram alguns 

sintomas, de algum modo já eram sabedores da doença.  

 

QUADRO I 

 IMPACTO AO DIAGNÓSTICO 

Sujeitos Pergunta: Como você se sentiu ao receber o diagnóstico de câncer? 

S1 ...fiquei sem reação, fiquei meio morta... 

S2 ...o médico disse que ia tirar metade do meu rosto...eu desmaiei... 

S3 Quando peguei o resultado, aí me apavorei... 

S4 Eu vi escrito carcinoma, aí eu desabei... 

S5 A hora que ele falou que era câncer, minha cabeça pirou... pensava que ia morrer... 

S6 Nossa! Fundo do poço! Senti tudo! 

 

 

      De acordo com Carvalho (1994), Neme (2003) e Oliveira e Faria (2001), ao receber 

o diagnóstico, surgem sentimentos de desespero e impacto paralisante, em virtude do 

câncer possuir estigma histórico negativo de mal fatal, enlaçado com a morte, o que fica 

evidente nas respostas dadas. 

      Para todos os entrevistados, o momento de tomar conhecimento do diagnóstico 

apontou para a presença de sofrimento, medo, dor, mutilações e fantasias de perdas.  

      Para S2, o impacto maior foi em relação à mutilação na imagem corporal, uma vez 

que na cirurgia foi retirada parte da mandíbula.    

      O mecanismo de negação presente na ocasião do impacto em S5, fez com que ela 

�não lesse� o resultado, ela diz que �...abriu, viu escrito carcinoma. Eu vi e não li a 

palavra carcinoma. Eu não via escrito carcinoma...a hora que o médico falou que era 

câncer, minha cabeça pirou...foi um pesadelo...� Cabeça pirada e pesadelo se referem 

aos sentimentos de angústia presentes neste momento. Esta fala também mostra o 

câncer ligado à morte, como demonstram os autores Carvalho (1994), Neme (2003) e 

Oliveira e Faria (2001).   

      Segundo Neme (2003) o uso do mecanismo de negação pode estar presente no 

momento do diagnóstico, o que leva ao favorecimento de episódios depressivos e  de 

isolamento. 

      Os pesquisadores Rubin e Peyrot (1996) que realizaram estudo com pacientes 

diabéticos, dizem que o mecanismo de negação é esperado e natural na ocasião do 

diagnóstico. Dizem que as conseqüências negativas que possam advir do processo de 
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negação é que representam entraves, tornando impossível a administração da doença. 

Caso contrário, negar pode ser saudável, quando protege o paciente de suas emoções 

primitivas desde que não o afaste da doença, equilibrando desta forma, seus medos em 

relação ao adoecimento.   

      S6 conta que saber do diagnóstico, foi �...fundo do poço....senti tudo! Nunca 

pensava em ficar doente, perder meus filhos, coisas desse tipo...� Esta paciente associa 

�ficar doente� a �perder os filhos�, o que pode sugerir crença negativa em relação ao 

câncer, ou ainda presente a fantasia de que ela perderia os filhos por conta da doença ou 

eles a abandonariam.     

 

Categoria:  Suscetibilidade 

 

      A categoria suscetibilidade pretende estudar a vulnerabilidade para doenças e suas 

possíveis conseqüências. Nesta categoria estão também pressupostos os fatores de 

sensibilidade do entrevistado quanto ao seu estado e as angústias presentes.  

      Inicialmente foram argüidos sobre os fatores que possivelmente tenham contribuído 

para o surgimento da doença. Algumas respostas apontaram para os de ordem 

emocionais e psicológicos como: relações afetivas pouco satisfatórias, perdas destas 

relações, perdas de entes queridos. Outras apresentaram os fatores de comportamento: 

alimentação inadequada, exposição à radiação e estresse. 

      As conseqüências que o câncer pode trazer para a vida do paciente, são de  diversas 

ordens, isto é, econômicas, reflexos na saúde em geral, na vida de relações, na imagem 

corporal, etc. Os relatos apontaram também conseqüências e reflexos positivos, pois os 

sujeitos puderam operar certas mudanças.  
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QUADRO II 

SUSCETIBILIDADE 

Sujeitos 
Casos de câncer 

na família 

Perguntas:1. Você acredita que existiram alguns fatores na sua vida que 

contribuíram para o aparecimento do câncer? 2.Tem casos de câncer na 

família? 3. No seu modo de entender quais as conseqüências que o câncer 

pode trazer para sua vida?  

S1         sim 
�...passava muitas situações de estresse...tomava chás para emagrecer� 

�...exposição á radiação...as conseqüências foram benéficas...chacoalhada, 

acordar para a vida... �  

S2         sim 

�...perda de irmão...pai...ansiedade, tristeza...má 

alimentação...fumava...não dormia direito...� �...o que você mais perde é 

você mesma...� �...sinto saudade de mim mesma...o que  você perde você 

mesma, você se perde...e lá na frente se acha, muito mais forte, mais 

compreensiva...eu não tenho mais perdas, porque eu me perdi...você não 

tem outro eu...  �A pior coisa foi me fazer entender...aprendi a não ter medo 

e ter medo...a dificuldade das pessoas em me entender acaba me ajudando, 

porque eu ajudo elas a me entender�.     

S3         sim 

�...morte de minha irmã...medo de perder minha sobrinha...perda de 

amigo...eu achava que ia morrer...� �...entendi muitas coisas, meus valores 

mudaram�. .�....cheguei a conclusão que era uma oportunidade nova que 

eu tinha para não me envolver com a intensidade que eu tava colocando 

nas coisas�.�...estou pondo meus limites, sendo mais verdadeira�  

S4         não 

�... a doença tem um lado emocional...sou muito ansiosa...ter 

ressentimentos...a gente é presa no passado e não vê o futuro...� �...pensei 

que fossem piores do que foram�(as conseqüências) Mas ao mesmo tempo, 

tem esse lado, a gente rever a vida e poder trazer benefícios...� �...tô ainda 

muito assustada, tá muito recente...�  

S5         sim 
�...eu guardava muita coisa comigo...eu associei ao meu problema de 

separação...ele me seguia, me ameaçava de morte, me agrediu...o medo que 

passei contribuiu� �...cresci como ser humano� 

S6         sim 
�...angústia, medo toda hora, estava sempre alerta, preocupada, pisando 

em ovos. Eu vivia pressão psicológica constante...� � Perdi o medo das 

coisas�. 

 

 

      S1 relata situações estressantes na sua relação conjugal, alimentava-se mal, abusava 

dos chás emagrecedores e ficava exposta à radiação no seu trabalho. Esta fala mostra 

conhecimento sobre algumas causas que contribuem para o aparecimento da doença, 

pois de acordo com Leshan (1992), Giglio (1999)  Simonton O., Simonton M. e 

Creighton (1987), o câncer é doença que possui etiologia multicausal, baseada em 

fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Relata que as conseqüências pós-

câncer foram benéficas, as quais a permitiram acordar para a vida. 

      No relato de S2 observam-se perdas de entes queridos (pai e irmão), alimentação e 

hábitos de sono inadequados, além dos hábitos de fumo. Deixa explícita a perda de sua 
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identidade com a fala �o que você mais perde é você mesma�, como conseqüência  da 

doença. Sentir saudade de si mesma apresenta um conteúdo que denota a perda de uma 

identidade e um eu anterior à doença e a possibilidade de reconstruir este eu perdido. 

Perder a si própria, ou a sua identidade, denota a mais sofrida das perdas, pois não se 

tem outro eu, ou não se tem mais o que perder. Por outro lado, o recorte da fala...�lá na 

frente você se acha, muito mais forte, mais compreensiva..�. sugere capacidade de 

enfrentamento, apontando para superação desta adversidade. Segundo Gimenes (1997), 

este conceito se refere à capacidade de adaptação do ser humano, nas suas diferentes 

fases de desenvolvimento, ou em situações adversas. 

      A paciente S3 também se refere a perdas por morte de entes queridos, irmã e amigo 

como eventos presentes que contribuíram para o aparecimento da doença. Entretanto, 

como conseqüência, revela entendimento maior e mudança de valores em sua vida, fato 

que entende como positivo. S3 revela de início, a crença de que o câncer está 

diretamente ligado á morte, ao mesmo tempo em que vislumbra possibilidade de aliviar 

a intensidade colocada nos objetos importantes de sua vida, tendo a oportunidade de 

mudar valores e desta forma, melhor compreendê-los. Revela maior congruência 

consigo mesma. 

      No recorte de fala de S4 e S5, percebe-se apego ao passado com presença de  

ressentimentos. Na visão de Leshan (1992) e Simonton O., Simonton M. e Creighton 

(1987), pesquisadores que verificaram a ligação entre estados emocionais e sua relação 

com o câncer, descrevem os pacientes de câncer possuidores de ressentimentos 

recalcados e fortes ligações com o passado, acarretando desta forma, episódios de 

estresse crônico, debilitando o sistema imunológico, o que favorece o aparecimento de 

muitas doenças, não somente o câncer.  

      S4 relata que imaginar conseqüências piores do que foram, revela crenças à respeito 

da doença que podem não corresponder á realidade. Por outro lado, ganhos e benefícios 

podem surgir ao �rever a vida�, após o impacto ou passar a enxergá-la de um modo 

mais amadurecido, embora este novo modo seja muito recente.  

      Após vivenciar a doença, o critério de valores para S5 parece ter sofrido alteração, 

também percebendo em si um amadurecimento maior. 

      As pacientes S5 e S6 associam o aparecimento da doença ao estresse experenciado, 

com a presença de sentimentos de angústia e medo constantes. Relatam características 

de relação afetiva angustiante com o marido durante muitos anos, o que as levava viver 

sob constante estresse e medo, bem como a vida familiar sob ameaça intermitente.   
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      O conteúdo do recorte da fala de S6 revela fortalecimento após a experiência com a 

doença. Ser forte para ela tem o significado de não ter mais medo de nada.   

      Em todos os relatos estão presentes conteúdos de angústia, medo, estresse, 

ressentimentos e perdas significativas. 

      Quanto à predisposição genética para o câncer, averiguou-se a incidência em 

familiares próximos, onde se obteve apenas uma resposta negativa, sugerindo alta 

probabilidade.   

      Todas as respostas nesta categoria, apresentaram experiências de aprendizado com o 

sofrimento e ganhos ao passar pelo câncer, com possibilidade de perceber a vida de 

modo mais humanizado, valorizando-a. Leshan (1992) mostra que alguns pacientes com 

câncer relatam que a experiência adquirida após ter tido a doença proporcionou maior 

transformação e autoconhecimento. A força e a dedicação para lutar, transformaram o 

câncer no seu �ponto de mutação�, ao invés de firmá-lo como �mensageiro da morte�. 

      De acordo com Simon (1989), na ocasião da crise, �o sujeito se vê frente a uma 

situação nova e vitalmente transformadora� (p.106). Isto mostra a possibilidade de 

utilização do  conhecimento para com situação de crise. Zimerman (2004) através de 

seus estudos sobre Bion, coloca a aprendizagem advinda das experiências emocionais 

para com os processos do viver, como importante condição de crescimento. Através da 

dor mental, existe a possibilidade de desenvolver a capacidade para modificar a 

realidade frustradora.  

 

Categoria: Severidade 

 

      Esta categoria pretende averiguar o conhecimento do sujeito sobre a doença, como 

também as convicções sobre os sérios efeitos e suas possíveis conseqüências.  
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QUADRO III 

 SEVERIDADE 

Sujeitos Perguntas:1- o que você sabe sobre a doença? 2- Você acha que pode mudar isso?3- O que 
mudou na sua vida familiar, conjugal, profissional, social, após descobrir o câncer? 

 

S1 �Sei o que é sofrimento, sei o que é se definhando com a doença, sei o que é dor...� �Um pouco 

já mudei...me cuidando.� �Mudou tudo...acordei pra vida...aprendi a dizer não...Hoje não vejo o 

câncer como ruim,me fez ver a vida de outra forma...� 

 

S2 �Sei que é uma célula errada...sei que dá por vários motivos, má alimentação, qualidade de vida 

baixa, muito estresse...sei que de câncer ninguém morre! Eu não morri!É uma doença 

tratável...se tiver qualidade de vida antes e pós, pode viver bem.�  �A coisa pior foi me fazer 

entender. A dificuldade das pessoas em me entender acaba me ajudando, porque eu ajudo elas a 

me entender... � �...a pior descoberta foi a minha mãe...a falta de dedicação comigo... Mudou 

tudo! Meus amigos, vida profissional, sentimental...é como se fosse um livro...terminou um e 

começou outro com outros personagens, outras histórias...é importante a gente ter o grupo, sabe 

aquela coisa de  �eu também�? � ...a minha deficiência não dá pra mudar...� 

 

S3 �Eu sei que são células que por algum motivo ficam loucas...Hoje eu sei que é uma célula que se 

reproduz diferente�. �Vou fazer de tudo pra não ter mais nada, principalmente a alimentação.� 

� Mudou foi tudo!...eu sempre fazia coisas pra agradar os outros...aprendi que as coisas não são 

do jeito que eu quero, mas do jeito que eu posso!� 

S4 �Eu sei mas não sei muito...peguei um livrinho...o paciente pode ter metástase, o que eu sei até 

aqui ta de bom tamanho...sei que o câncer tem esse lado aí emocional,,,sei que tem um tipo mais 

agressivo e outro menos agressivo..�. ..Minha vida vai mudar em conseqüência da doença...vou 

ter que me cuidar em todos os sentidos...�  �Familiar mudou bastante!Minha família se uniu 

mais...você vê que é importante...eu tava vivendo assim...sem sentido.� 

 

S5 �Hoje eu sei que o câncer é doença muito agressiva, mas sei também que tem cura em muitos 

casos, desde que se descubra com antecedência. Eu sei que é uma mutação nas células, você 

precisa buscar mais conhecimentos para poder se ajudar�.  �Sempre buscando conhecer melhor 

sobre ela, a gente tem como lutar�.� Mudei em todos os sentidos, me tornei muito melhor...� 

 

S6 �O que eu sei é o que foi passado pra mim. O que eu tive tava com 2.1 e com 2.5 já tem 

metástase. É que ele vai até 10. Só isso que eu sei. Mas ele era violento... daqui desse lado dava 

angústia... eu ficava muito aborrecida e acho que isso ajudou a doença aparecer�. �...eu estou 

mais tranqüila, nem parece eu daquela época...mudou muito...� � ...fiquei com mais liberdade, 

com menos medo da vida...hoje quero outra vida...� 

 

 

      S1 mostra que a sua compreensão se voltou para o sofrimento em relação à doença e 

não a conhecimentos sobre o câncer e sua etiologia ou qualquer forma de tratamento, 

embora tivesse tido experiência com seus pais os quais morreram de câncer. Mostra que 

soube aprender com a experiência de ter tido câncer, o que significou operar mudanças 

em sua vida, antes estacionada e vivida para os outros.  

      Reconhecer seus sentimentos, e rechaçar o que não quer para si aparecem como 

ganhos obtidos. Embora o sofrimento tenha estado presente com suas respectivas 

cicatrizes ao experenciar o câncer, esta vivência serviu como possibilidade de  

transformação e mudanças, facilitadas através da aquisição de conhecimento e 

capacidade de enfrentamento Gimenes (1997), Zimerman (2004).  
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      S2 mostra que possui idéia correta a respeito dos vários motivos desencadeantes da 

doença, como colocam os autores Bryan (1999), Leshan (1992), Simonton O., Simonton 

M.e Creighton.,(1997),Yamaguchi (1994). Por outro lado, possui convicção própria, a 

qual sugere defesa, de que �de câncer ninguém morre�, pois ela não morreu e se isto 

não aconteceu com ela, não acontecerá com mais ninguém, mostrando-se auto-referente. 

Sabe também que a doença tem tratamento, dependendo das variáveis da cada caso. Seu 

discurso também se refere à mudanças radicais em todos os sentidos, a partir de 

alteração profunda na sua própria identidade, tanto na esfera física, quanto na 

psicológica, as quais apontam para mudanças positivas e negativas. 

      No conteúdo analisado, verifica-se amadurecimento e crescimento advindo de 

decepção para com a mãe, pois reconhece precisar dela para que cuide de si, sentindo 

como insuficiente a ajuda e cuidados recebidos. Sugere também abandono do universo 

infantil de dependência quando não precisa chorar mais. Reconhece também a 

emergência do sentimento de pertença, que significa fazer parte, pertencer a algo, de 

acordo com Cardoso e Seminotti, (2006), a qual situa como um ganho.  

      A paciente S3 demonstra certo conhecimento sobre a etiologia da doença, que se 

origina em uma única célula. (BRYAN,1994; GIGLIO, 1999). Através de sua fala,  

pode-se deduzir que esteja se referindo a um modus vivendi inoperante que a fazia 

infeliz, mostrando um lado controlador, onde seu jeito precisava imperar, demonstrando 

certa arrogância frente à relação que estabelece com o outro. Após descobrir o câncer a 

paciente relata ter feito mudanças substanciais em sua vida, separando-se do marido e 

realizando movimento de pertencer a outros grupos, como o dos estudos e no grupo de 

apoio, obtendo aprendizado como resultado, ampliando sua rede de relações. 

      S4 mostra que possui idéia da gravidade de sua doença, correndo o risco de 

desenvolver metástases, tendo que estar sempre atenta, mesmo tendo descoberto o 

tumor ainda pequeno. O conteúdo de sua fala aponta para a idéia de que o câncer é 

doença que possui componente emocional, embora não deixe claro o significado para 

ela do lado emocional.  Diz ainda que o pouco que sabe já é suficiente.  

      Neme (1999), preconiza que uma das convicções mais freqüentes nos pacientes com 

câncer, diz respeito aos aspectos emocionais presentes na etiologia da doença. Com 

relação à vida familiar, S4 mostra que  mudou para melhor, onde a doença foi a 

responsável de promover união na família, constatando mais a presença e participação 

dos membros. Sugere também a percepção de um sentido maior para a própria vida, 

dando-lhe novo significado.  
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      A paciente S5 também possui idéia correta da gravidade e da etiologia da doença, 

com chances de sucesso desde que descoberta no início. Enfatiza a necessidade de ter 

mais conhecimentos para poder, desta forma, se ajudar. O relato aponta para mudanças 

substanciais, onde viver a experiência com o câncer mostra movimentos em direção á 

novos significados, o que a faz sentir-se uma pessoa melhor.  

      Para S6 tudo o que sabe se refere ao que foi passado para ela, sugere que ela não 

buscou o conhecimento por si só, mas ele foi passado, ou seja, alguém o fez. Possui 

conhecimento próprio sobre a metastização (2.5 já tem metástase), bem como quando 

afirma que ele vai até 10, fato que também não explicita, porém a fala sugere que tenha 

se referido ao tamanho do tumor. Possui conhecimento próprio também em relação ao 

lado em que estava o tumor o qual seria  mais energizado, e portanto dava angústia. 

Quando se refere ao tumor como violento, imediatamente associa à representação do 

marido, que também o refere como violento. Marido e câncer possuem representação 

violenta. Diz que por isso ficava aborrecida, fato que entende que contribuiu para o 

aparecimento da doença.  

      A paciente expressa mudança positiva em relação à vida, com menos medo e menos 

rigor. Querer tudo certinho e do seu modo sugere prepotência e controle sobre a vida 

dos filhos e hoje querer outra vida, inclusive voltar a trabalhar, aponta para novo 

sentido para si própria.  

      Com relação às mudanças que as pacientes podem operar nas suas vidas, algumas 

respostas versaram sobre as conseqüências do câncer na vida em geral, porém as 

conseqüências da doença em si e seus sérios efeitos parecem estar enlaçados com a nova 

maneira de perceber a si própria e o mundo circundante. Os recortes das falas 

demonstram que as mudanças podem se benéficas e o conhecimento sobre a doença 

favorece a saúde.  

      As transformações relatadas pelos sujeitos não são apenas aos cuidados com a 

doença mas aos cuidados com a doença e consigo próprias de um modo geral. A 

aquisição do conhecimento aparece como algo que possui características terapêuticas, 

fortalecendo-as em direção a maior responsabilidade diante delas mesmas. 

 
Categoria: Barreiras 
 

      Esta categoria tem o objetivo de verificar os obstáculos encontrados em relação não 

só aos tratamentos e a doença como também às barreiras de todas as ordens, como 
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psicológicas, financeiras, familiares e etc., que possam impedir as recomendações 

quanto à saúde.        

                                                             QUADRO IV 

 BARREIRAS 

Sujeitos Perguntas: 1-O que você acha do tratamento? 2-Quais as maiores dificuldades que você encontra 

em relação ao tratamento? 3- De que maneira sua família contribuiu para sua recuperação? 

S1 �É muito desgastante, sofrido...não sentia vontade de comer, enfraquece...eu ia me 

arrastando...fazer a preparação para os exames é desgastante...tem que injetar iodo no anus. 

Acho que se eu fosse um pouquinho mais fraca teria dificuldade em fazer�. �A minha amiga me 

ajudou...família é assim...eles se juntaram enquanto eu tinha que fazer a cirurgia, mas depois 

não... � �...a M. esteve mais presente que os irmãos�. 

S2 �...a estagiária não sabia nada do meu caso e eu tinha que ensinar tudo o que a outra tinha feito, 

ela ficava perguntando tudo, eu tinha que falar...eu não tinha movimento labial, nem dentes de 

baixo, tive que colocar placa de titânio no queixo...� �... o tratamento foi bom, você aprende com 

tudo o que passa...�...�parece que ela (mãe) me cobrava que eu tinha que ficar bem e boa�. 

S3 �...coisa mais chata foi ter que engolir a bomba...� �...é como se fosse a bomba de Hiroshima.�e 

fiquei no isolamento três dias...o quê vier agora é por precaução, o câncer tava fora...cabelo 

ficou ralo...vomitava...não podia chegar perto de mulher grávida, por causa da radiação...agora, 

não sinto dificuldade nenhuma.� �...todo mundo facilitou no pós operatório...o marido precisou 

de mais força do que eu...� 

S4 �...eu esperava pior, é triste, mexe muito com a mulher...cabelo cai, afeta a parte hormonal, 

entrei na menopausa precoce... o relacionamento a dois fica prejudicado�...�tive medo da 

quimio, foi muito ruim...a radioterapia foi mais tranqüila�...� Tive apoio...o marido sempre foi 

me levar, me buscar...� ...�o convênio não quis cobrir as quimioterapias e então eu fiz particular 

algumas e outras pelo convênio.� 

S5 �...não precisei fazer quimioterapia, nem radioterapia...não precisei tomar medicamento...eu não 

tive tratamento depois da operação...� �...tenho que ir todo ano... �...a família foi tudo...marido e 

as pequenas também...minha mãe me acompanhou em tudo, me dando força...meus tios ficaram 

muito sensibilizados...minha prima me deu muita força...� 

S6 �Eu tomo Tamoxifeno... e vamos ver no que vai dar ...o resto foi ruim, a quimio é muito chata, 

ruim, vomitava, mas sabia que ia passar�. �o que achei mais difícil foi o expansor �  �...eu e 

minhas irmãs somos muito unidas...em casa com as meninas também...elas contribuem 

muito...ficam em cima, me levam no médico...� 

 
 

       A paciente S1 se refere á força que possui e a utilizou no tratamento, que descreve 

como desgastante e enfraquecedor. O seu relato sugere que se não possuísse tal força, 

talvez não conseguisse seguir o tratamento e a dificuldade a dominasse. A força 

mencionada alude à capacidade de enfrentamento de acordo com o pensamento de 

Gimenes (1997). Sente a família como ausente, restando a amiga e outra pessoa 

encarregada de faze-lhe a comida. O relato sugere que a maior dificuldade foi lidar com 

a solidão e ausência de seus familiares após a cirurgia. 

      S2 se refere ao sofrimento com relação à complexidade do tratamento, o que é 

proporcional à complexidade do próprio caso. Percebe-se no conteúdo, ausência e noção 

quanto aos benefícios que o tratamento pode proporcionar em contrapartida ao trabalho 
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que a paciente teve, inclusive ao ensinar a estagiária (de fonoaudiologia) sobre seu caso, 

tendo que se comunicar e sendo que sua própria fala estava comprometida.  

      Indica também que a experiência vivida se converteu em aprendizado, embora 

tivesse sido ruim. Um ganho se refere à sua participação no grupo de apoio ao paciente 

com câncer. Vê à mãe como incapaz de percebê-la como doente, sugerindo acusação 

dirigida à ela em relação a sua incapacidade para lidar com esta filha e sua nova 

identidade. A dificuldade de aceitação e compreensão da família em relação ao paciente 

com câncer é esperada, como demonstra Simonton O., Simonton M e Creighton (1987), 

e pode ser amenizada com trabalho de ajuda específico dirigido aos familiares. 

       A paciente S3 relata desconforto em relação à hormonioterapia, tendo que ficar no 

isolamento, mas em compensação foi o que a deixou mais tranqüila, pois já não se sente 

mais com a doença. Neste caso, o tratamento foi visto e sentido como uma bomba que 

destruiria, após o ato cirúrgico, tudo aquilo que porventura tivesse restado do câncer. O 

sentido da palavra bomba pode ser interpretado também como negativo, ou seja, o 

tratamento é tão ruim, que é visto como destruição. O marido também precisou de 

coragem e forças. A família do paciente quase sempre sente como devastadoras as 

conseqüências que o câncer pode trazer, bem como a experiência de passar por ele 

(BRONBERG, 1998; RIBEIRO, 1994).  

      A fala de S4 privilegiou a idéia que o tratamento afetou apenas sua vida sexual, bem 

como sua parte feminina, (menopausa precoce, parte hormonal e queda de cabelo) 

embora tivesse manifestado a fantasia que poderia ter sido pior. Ter o apoio do marido 

significa para ela, o transporte, o ir e vir. Não se nota menção no seu discurso, do apoio 

afetivo ou emocional.  

      Para S5 o tratamento foi apenas cirúrgico, portanto mais ameno, necessitando 

somente realizar o seguimento anual. A paciente relata a presença e atenção dos 

familiares e  a preocupação com ela. 

      S6 se refere ao medicamento indicado em hormonioterapia para câncer de mama, 

Tamoxifeno (GIGLIO, 1999). Embora manifeste dúvidas quanto à sua eficácia, relata 

que sua tia, com 72 anos está bem, e ela da mesma forma poderá ficar.  Entende que o 

tratamento foi ruim, porém passageiro, mas relata dificuldade em relação à utilização do 

expansor, que é um procedimento preparatório para a cirurgia de reconstrução mamária 

(BACARAT, 2000)   

      As respostas de S3, S4 e S6, de um modo geral se referiram ao desconforto do 

tratamento quimioterápico. Ocorreu apenas uma resposta quanto às dificuldades de 
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ordem financeira, em relação à quimioterapia (S4). Todas as pacientes entrevistadas 

possuem convênio médico particular.                

 
Categoria: Benefícios 
  
      A categoria Benefícios tem o objetivo de investigar a eficácia das recomendações de 

saúde e suas vantagens em seguir os tratamentos, e desta forma reduzir as ameaças à 

saúde. Através das respostas obtidas, nota-se que quase todas as pacientes valorizam os 

tratamentos, percebem sua importância, tendo-os como decisivo na estabilização da 

doença, percebendo sua importância.                     

 

QUADRO V  

BENEFÍCIOS 

Sujeitos Perguntas:1- O que você acha que o tratamento fez por você? 2- Como você vê sua recuperação? 

3- O que você acha que mudou na sua vida após o câncer? 
 

S1 �Eu senti muita confiança no médico e no remédio que ele tava me dando...ele saiu do meu 

convênio e continuou me tratando no consultório dele...ele é uma pessoa muito humana� �Uma 

vitória...agradeço os méritos que recebi...exibo minha cicatriz com orgulho, agradeço muito o 

médico� �Vejo as coisas bem diferentes hoje, não espero nada de ninguém, só conto comigo� 

 

S2 �Fez tudo!Me controlou a doença, estabilizou a doença� �...vejo mais pelos olhos dos outros, 

quando as pessoas me dizem que estou bem...de um a dez, me dou uns seis...� �...mudou tudo, 

porque eu perdi tudo, eu perdi a fala, a capacidade de me comunicar, de comer...mas estou 

recuperando o que perdi�  

 

S3 �É uma segurança...um reforço necessário... a gente fica tranqüila depois�. �...foi um 

chacoalhão da vida pra eu acordar...� �...com meu aprendizado não me sinto mais sozinha como 

eu me sentia com meus medos�  

S4 �Foi decisivo na minha cura, mesmo tendo os efeitos que teve, tinha que me tratar...foi  o que me 

ajudou�  �Hoje eu tô me sentindo tão leve, nem dor no corpo senti! Terminei a última 

radioterapia ontem. Me sinto livre!� � O que tenho a dizer é que eu sei que tenho que mudar, 

porque tudo mudou. Tenho que me adequar a esta nova vida, e passar a me colocar em primeiro 

lugar.� 

 

S5 �Acho que a cirurgia e o acompanhamento são muito importantes. No meu caso, foi dando tudo 

certo...� �Fiquei até surpreendida com minha recuperação... vejo muito positiva, só espero que 

continue assim��...mudou tudo, porque hoje me sinto mais amadurecida, mais calma, muito 

menos ansiosa�. 

 

S6 �...acho que foi um grande avanço da medicina...que eu não esperava...eu nunca pensava que ia 

ter...nunca sentia nada, o avanço foi rápido, para outras mulheres que virão...�...�muito 

demorada (a recuperação)...tava me sentindo tão fraca...o cansaço mental vinha com se fosse 

uma �via crucis�...� 

 

 

      No conteúdo da fala de S1, percebe-se a relevância da relação médico-paciente 

como um importante e decisivo fator de recuperação. De acordo com Straub (2005) e 

Zimerman (1992), esta relação, com especiais características transferenciais, tanto 

positivas quanto negativas, representam a continuidade ou não dos tratamentos e suas 

respectivas adesões. O sentimento e a relação de confiança de S1 para com a figura do 
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médico proporcionou a ela percebê-lo como uma figura humanizada, emergindo 

sentimento de gratidão para com ele. Ter vencido o câncer, até o presente momento, 

significa motivo de orgulho, uma vez que exibe sua cicatriz como um emblema de 

vitória, sabendo que pode, agora, contar consigo e se auto-apoiar.  

       S2 valoriza o tratamento, pois diz que controlou e estabilizou a doença, embora 

deixe claro que estar bem é referendado pelos olhos dos outros. Este pensamento sugere 

que, no fundo, não se sente perfeitamente bem, visto que sua nota, de um a dez, é seis. 

Este relato explicita suas marcantes e sucessivas perdas: da imagem corporal, da própria 

identidade, o que pode acarretar sentimentos de solidão e isolamento, indícios 

depressivos e desesperança (Leshan, 1992). Além da imagem corporal danificada e 

mutilada, S2 perdeu a capacidade funcional de se alimentar, ingerindo somente líquidos. 

E mais ainda, sua capacidade da falar normalmente, embora hoje, sua forma de 

comunicação seja quase que inteiramente inteligível.  

      Leshan (1992) e Neme (2003) dizem que as alterações na imagem corporal 

acarretam sentimentos de inferioridade, medo da rejeição, alta incidência de ansiedade e 

depressão. 

     S3 e S4 também valorizam o tratamento, pois ele trouxe segurança, tranqüilidade e 

foi decisivo na recuperação. S3 refere-se ao aprendizado que obteve ao experenciar o 

câncer e seus tratamentos, S4 aponta necessidade de realizar mudanças e se adequar, 

priorizando-se em sua vida, assim como S5 se percebe mais amadurecida, mais calma, 

menos ansiosa. Estes conteúdos apontam para o pensamento de Simon (1989) e 

Zimerman (2004), que dizem que a situação de crise incrementa o  aprendizado e é 

vitalmente transformadora, fato que coincide com algumas respostas anteriormente já 

analisadas neste estudo.  

      S6 lembra avanços atuais da medicina em relação ao câncer,mas não consegue 

responder às perguntas. Expressa que sua recuperação foi demorada e possui percepção 

de sua fraqueza mental, o que pode indicar quadro depressivo. Mostra a intensidade de 

seu sofrimento referindo-se a ele como um calvário.  

 

Categoria: Eficácia própria e da família 

 

      Esta categoria tem a finalidade de verificar as condições do paciente em seguir as 

recomendações médicas, como também a colaboração e participação da família. 

Tomamos a liberdade nesta categoria em incluir a família, por entendermos que é 
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importante fator de participação na saúde do enfermo em direção aos processos de 

adesão aos protocolos e recomendações médicas.    

 

QUADRO VI 

EFICÁCIA PRÓPRIA E DA FAMÍLIA 

Sujeitos Perguntas: 1- O que você acha que pode fazer por sua saúde? 2- O que você espera que seus 

familiares possam fazer por você? 
 

S1 �80%. Os 20% são fatores ambientais. 80% eu posso me ajudar, meu estilo de vida, aquilo que 

eu engulo como alimentação, como vida... não faço 80%, mas 50% eu faço. Não entrar em 

conflito,me faz muito mal...� �Não espero nada...essa relação fui eu mesma que construí,(com o 
médico) não precisei de ninguém. Quem pode sou eu mesma....se eu precisar, sei que não vão me 

desamparar� 

 

S2 �Eu acho que pela saúde física já faço. Preciso estar bem psicologicamente...eu sei que minha 

cabeça está até boa, se minha alma está bem...as suas importâncias mudam...o dia que saí do 

hospital...foi o dia mais feliz da minha vida! À partir daquele dia eu decidi ser feliz...e eu acho 

que eu sou feliz...mas eu tô viva�... � Só me aceitar do jeito que sou...� 

 

S3 �O que eu já tô fazendo! Eu tô cuidando primeiro da minha saúde emocional. Ao médico vou 

com regularidade. Me preocupo com minha saúde emocional, tanto que fui pra terapia e para o 

grupo que me ajuda muito� �...espero que me amem, que eu conviva bem com eles, que a gente 

continue cada vez mais juntos...o que me ajudou bastante foi Deus, a fé que eu tenho...� 

S4 �...procurar me cuidar mesmo, estar sempre atenta, mudar meus hábitos de alimentação, 

procurar colocar em prática o que a gente aprende no grupo. Fazer Yoga, natação, me colocar 

como prioridade...� �...espero que continuem ,me apoiando do meu lado...o companheiro é 

pessoa estranha...tem cobrança dos filhos...é gratificante saber que tem os filhos que se 

preocupam comigo...�  

 

S5 �...poder fazer exercício físico...na questão alimentar, acho que tô bem. Mas psicologicamente 

acho que tem certas coisinhas muito medíocres que tenho que abandonar...gostaria de me tornar 

uma pessoa mais afável, mais tolerante...ainda fico com picuinhas...a vida tem coisa mais 

importante, mais rica...ainda guardo muita porcaria...� � Acho que depende de mim e não 

deles...acho que devo saber como lidar pra não passar nervoso. Acho que eles não tem que ficar 

me poupando de nada, porque hoje eu sei que sou mais forte.� 

 

S6 � Eu procuro fazer, eu não lembro,...eu não fico pensando...o câncer é uma via crucis, eu não 

procuro lembrar que tive, só lembro que tenho que tomar os remédios�  � Nada. Tá bom demais 

assim, graças à Deus! (o que espera dos familiares). �Só quero trabalhar pra não ficar parada. É 

bom pra cabeça. Eu não sei se foi a quimio, mas eu não tenho vocabulário pra falar, me falta...�  

 

 

      S1 apresenta convicção de que ela própria pode fazer por sua saúde a maior parte, 

ou seja, 80%, mas que faz conscientemente somente 50%.Tem noção da importância da 

alimentação adequada e saudável como fator protetor do sistema imunológico.  

      Simonton O, Simonton M. e Creighton (1987), postulam que agentes externos, 

radiação, genética e alimentação podem desempenhar importante função no 

aparecimento da doença. Porém, nenhum deles se refere a uma explicação em si, caso 

não se leve em consideração as particularidades e suscetibilidades daquela pessoa 

individualmente.  
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      S1 também aponta a importância da relação médico-paciente, fator presente na 

condução de seu tratamento. Sente-se auto-apoiada, dizendo não precisar de ninguém, 

podendo desta forma, contar consigo mesma. Sabe que, se precisar, sua família estará 

presente para apoiá-la. 

      S2 relata que, (apesar de suas deficiências), faz coisas por sua saúde  física e é feliz 

por sua decisão. Necessita que sua família a aceite da maneira como está. O discurso 

sugere que valoriza estar viva, embora tendo vivenciado mutilações e medo da doença.  

      A fala de S3 mostra que realiza movimentos em direção à manutenção de sua saúde, 

tanto física como emocional. Espera da família a continuidade do apoio que já existe.   

      S4 e S5 dizem que pretendem cuidar-se estando sempre atentas à saúde, aos hábitos 

alimentares, ás atividades físicas, e ás modificações que realizarão em suas vidas. S4 

parece surpreender-se com o apoio dos filhos, e espera que sua família continue 

apoiando-a. S5 manifesta desejo de tornar-se uma pessoa melhor, mais humanizada, 

menos intolerante, mais rica, sem guardar sentimentos e memórias inúteis. Diz sentir-se 

mais forte diante das adversidades da vida, o que sugere capacidade de enfrentamento 

de acordo com Gimenes (1997) e ampliação de sua assimilação de aprendizado com a 

experiência (ZIMERMAN, 2004).  

      A fala de S6 mostra negação diante do fato de ter adoecido, pois procura não se 

lembrar que adoeceu, percebendo e sentindo o câncer como a via crucis, que remete ao 

estigma e lembrança de dor, sofrimento e morte (NEME,1999).  

      A paciente relata ainda a falta de vocabulário, podendo apontar para indícios de 

depressão e confusão mental, fato corroborado pela pesquisadora acima.  

 

Categoria: Expectativas de futuro 

 
      Esta última categoria analisa os desejos presentes em relação a projetos de vida que 

os sujeitos demonstram. As pacientes estudantes claramente expressaram objetivos de 

terminar seus estudos e trabalhar na área escolhida. O projeto de obter trabalho é 

unânime, expressando desejos de produtividade e tendo isto como objetivo de vida.  
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QUADRO VII 

EXPECTATIVAS DE FUTURO 

Sujeitos Perguntas: 1- Quais são seus projetos para o futuro? 2- O que gostaria de realizar?  

S1 �Quero me formar, sair da eletrônica, trabalhar na área que estou estudando e ter boa saúde! 

�Ah, isso tudo, arranjar um namorado bom, cuidar dos filhos...aprender mais...� 

 

S2 �Projetos? Não tenho...vivo um dia de cada vez...não faço mais projetos!� �...gostaria de 

arranjar um trabalho, fazer alguma coisa útil, ganhar um dinheirinho...ás vezes me sinto 

inútil...Mas é difícil, quem vai dar trabalho pra mim...com essa deficiência?  

 

S3 �Ah, muitos! Ver as filhas casarem, se formarem, ter boa saúde, terminar meus estudos, 

trabalhar na área...viajar, só ser feliz!�  �...principalmente me realizar na área, com muita 

saúde! 

S4 �Eu gostaria de voltar a trabalhar logo, e se voltar, não vou poder vir mais no grupo, só quando 

não tiver aulas...� �...ah, nem sei direito...acho que é ficar boa e tudo ficar como era antes...�                                                                                 

 

S5 �Tantos! Quero terminar os estudos... ainda não escolhi a área, mas gosto de clínica. Quero ser 

uma pessoa mais tranqüila, melhor em todos os sentidos.�  � Ver as meninas formadas, 

trabalhando, se realizando�. 

 

S6 �Trabalhar em qualquer coisa pra não ficar parada� � Nada, assim tá bom.Eu só peço pra ter 

sossego, mas cada hora é uma coisa! Ver as meninas bem...só isso...� 

 

 

      Segundo Simonton O., Simonton M., e Creigthon (1987), uma característica comum 

em pacientes que obtiveram progressos nos tratamentos do câncer, é o empenho em 

atingir objetivos de vida importantes e significativos, demonstrando força interna 

necessária para que pudessem recuperar a saúde, o que remete à idéia de Gimenes 

(1997), quanto à capacidade de enfrentamento.  

      S2 demonstra ambivalência de sentimentos dizendo não ter projetos, não obstante 

tenha, a seguir, expressado desejo de trabalhar, para não mais se sentir inútil. Pode-se 

pensar que a justificativa de não ter projetos, legitime e confirme sua deficiência, a qual 

é limitante para conseguir trabalho que exija comunicação através da fala.   

      S4 expressa desejo de tudo ficar como antes, de recuperar um status anterior 

perdido, lamentando a perda ocorrida. Antagonicamente S5, manifesta projetos de se 

tornar uma pessoa melhor, em todos os sentidos.    

 

Considerações finais   

 
      O presente estudo pretendeu descrever as convicções de saúde em pacientes com 

câncer os quais participam de grupo de apoio psicoeducativo. Através dos dados 

extraídos nas entrevistas, foram analisadas as seguintes categorias: impacto ao 
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diagnóstico, suscetibilidade, severidade, barreiras, benefícios, eficácia própria e da 

família e expectativas de futuro.  

      Ao longo da análise dos relatos, observou-se que todos os pacientes entrevistados 

experenciaram as etapas deste modelo de convicção de saúde, embora não haja 

necessariamente uma ordem de ocorrência delas. 

      O momento do diagnóstico provocou em todos os sujeitos, grande impacto e medo, 

com emergência de negação. Em vista disso, uma das maiores convicções que se 

destacam é a de que o câncer é enfermidade ancorada em raízes históricas que o 

colocam como legítimo portador do sofrimento, estando profundamente enlaçado com 

dor e morte, envolto em aura de mistério em razão do pouco conhecimento a seu 

respeito.  

      Estão presentes nas falas dos entrevistados os fatores emocionais que eventualmente 

favorecem o aparecimento do câncer, relações afetivas pouco satisfatórias, perdas 

significativas, situações estressantes, fatores comportamentais, dentre outros, o que 

aponta para a problemática da dissolução de status quo anterior ao aparecimento do 

câncer, o qual redunda no sentimento de perda da continuidade.   

      Quanto à aderência aos tratamentos, percebe-se que houve adesão, não obstante 

tenham percebido-no como desgastante e enfraquecedor. As condições individuais de 

enfrentamento da doença percebidas nos relatos, parecem facilitar os processos de 

aderência aos tratamentos.   

      Um dos aspectos que emergiram em alguns pacientes, em relação às dificuldades 

encontradas, aponta para relações familiares que, sentidas como insuficientes, 

desencadearam sentimentos de solidão, que por sua vez, podem se comportar como 

entraves aos tratamentos. Pode-se pensar que as famílias também se utilizam da 

negação, por falta de conhecimento acerca da doença e suas complexas implicações.  

      Por outro lado, a função organizadora atribuída pelos sujeitos acerca da 

incorporação do conhecimento resultante da experiência com a doença, parece abrandar 

o sentimento de angústia frente ao que julgam obscuro. O conhecimento do mundo 

exterior e de si próprio, sugere possuir esta propriedade, ou seja, a de organizar e tornar 

claros sentimentos e medos. Isto parece alavancar ressignificações de um passado 

cultural, como também pessoal, no sentido de abrandar e modificar os estigmas 

negativos do câncer. O fato dos pacientes pertencerem ao grupo de apoio sugere 

favorecer e facilitar a aquisição de conhecimentos, auxiliando o aprendizado de si 

próprios e da doença bem como seus desdobramentos. 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com


 26 

 

      Uma dicotomia emergiu da análise dos relatos, a qual aponta para o fato de que 

embora tenham surgido experiências dolorosas, por outro lado parece que tal vivência 

proporcionou experiência positiva, no sentido de se prestar como facilitadora de 

processos de crescimento e expansão, com ganhos de diversas naturezas. Este fato é 

corroborado através do desejo de todos os sujeitos em possuir projetos para o futuro. 

      Se por um lado o câncer é doença que ainda possui herança cultural carregada de 

negatividade, fato apontado por este estudo, por outro, proporcionou aos pacientes, 

maior possibilidade e amplitude de fazer emergir recursos substanciais e possibilidades 

de vida de relações mais saudáveis e apropriadas. Esse descortinamento de si mesmo, de 

suas reais possibilidades e limitações, são fatores que sugerem maior propriedade e 

amadurecimento quanto aos processos da própria vida.   

      O conhecimento próprio, as crenças individuais, o preconceito e estigma negativo 

do câncer, funcionam como entraves aos tratamentos, podendo, muitas vezes, levar o 

doente à morte.  

      Em vista disso, entende-se que exista demanda para que haja ampliação nos serviços 

de atendimento ao paciente com câncer, através de programas de promoção de saúde, 

desde a prevenção, tratamentos, apoio às famílias.  Para tanto, a formação específica de 

profissionais na área, através de projetos multidisciplinares e multiprofissionais, 

necessita de maiores implementos, atenção e incentivos, para desta forma oferecer 

atendimento de excelência ao paciente com câncer, podendo minimizar seu sofrimento.    
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