
VANDERLI DUARTE DE CARVALHO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A RESSIGNIFICAÇÃO DA LINGUAGEM 

NA RELAÇÃO MULTIPROFISSIONAL 

DA SAÚDE: 

relatos pessoais de mulheres com câncer de mama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Universidade Metodista de São Paulo Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação Social São 

Bernardo do Campo - SP, 2011 



VANDERLI DUARTE DE CARVALHO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A RESSIGNIFICAÇÃO DA LINGUAGEM 

NA RELAÇÃO MULTIPROFISSIONAL 

DA SAÚDE: 

relatos pessoais de mulheres com câncer de mama 
 
 
 
 
 
 

Tese apresentada em cumprimento parcial às 

exigências do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação Social da UMESP – Universidade 

Metodista de São Paulo, para obtenção do grau de 

Doutor. Orientadora: Profª Drª Elizabeth Moraes 

Gonçalves. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade Metodista de São Paulo Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação Social São 

Bernardo do Campo - SP, 2011 



FOLHA DE APROVAÇÃO  

 

 
 
 
 
 
 

A tese de doutorado sob o título “A ressignificação da linguagem na relação multiprofissional 

da saúde: relatos pessoais de mulheres com câncer de mama”, elaborada por Vanderli Duarte 

de Carvalho, foi defendida e aprovada em 28 de junho de 2011, perante banca examinadora 

composta por Profa. Dra. Elizabeth Moraes Gonçalves (Presidente/UMESP), Profa. Dra. 

Cicilia Maria Kohling Peruzzo (Titular/UMESP), Prof. Dr. Wilson Bueno (Titula/UMESP), 

Profa. Dra. Devani Salomão Reis (Titula/UNIFESP-SP) e Prof. Dr. Nildo Alves Batista 

(Titular/UNIFESP-SANTOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Elizabeth Moraes Gonçalves 
 

Orientadora e Presidente da Banca Examinadora 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. Laan Mendes de Barros 

 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa: Pós-Graduação em Comunicação 
 

Área de concentração: Processos Comunicacionais 
 

Linha de Pesquisa: Processo da Comunicação Científica e Tecnológica 



DEDICATÓRIA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À minha amiga Sueli Nicodemos 
 

(in memorian) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deus nos dá pessoas e coisas, para aprendermos a alegria... 

Depois, retoma coisas e pessoas 

para ver se já somos capazes da alegria sozinha... 

Essa a alegria que Ele quer... 

 
Guimarães Rosa 



 

 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Foram inúmeras as contribuições recebidas, tornando possível a realização deste trabalho. 

Este é o momento de partilhar e agradecer àqueles que, de alguma forma, colaboraram para 

esta concretização. 

 
À Profa. Graça Caldas, sou grata pela acolhida e pela saudável convivência, além do respeito 

e confiança, base fundamental para uma orientação competente. 

 
Entremeio,  um  agradecimento  especial  às  professoras  Profa.  Dra.  Elizabete  Moraes 

Gonçalves e Profa. Dra. Devani Salomão, pela leitura criteriosa, apresentando desafios nesta 

etapa e me incentivando a dar continuidade à pesquisa. 

 
Nos caminhos percorridos, mesmo à distância, encontrei pessoas maravilhosas, como: Edna; 

Valdite, Célia, Lia, Guilherme, Valdeci, Vitória, Edval, Carol, Sueli e Nilton, que me 

prestaram uma ajuda valiosa durante o todo o processo. 

 
Aos colegas do CEDESS, que muito têm contribuído na minha trajetória profissional e pela 

orientação constante, indispensável à execução deste trabalho, em especial à Profa. Dra. 

Cecília Sonzogno, pelo apoio incondicional. 

 
Ao Prof. Dr. Afonso Celso Pinto Nazário, responsável pelo Departamento de Ginecologia e 

pelo Setor de Doenças Malignas da Disciplina de Mastologia da Unifesp, que me abriu um 

espaço de interlocução e de estudos interdisciplinares, permitindo o acesso indispensável para 

execução deste estudo. 

 
Aos profissionais de saúde sujeitos desta pesquisa, que com sua valiosa experiência foram 

partícipes de um grande diálogo. 

 
Ao João Felipe de Freitas Tavares, pela carinhosa colaboração e cuidadosa editoração. 

 
A todos os amigos que sempre estiveram presentes, partilhando de forma muito especial os 

momentos de alegria e ansiedade. 

 
Aos  meus  familiares,  pois  sem  os  constantes  incentivos  e  colaborações,  não  teria  sido 

possível este projeto. 

 
Aos meus queridos Marco, Camila e Vitor, pelo estímulo e apoio mesmo nos momentos mais 

difíceis. 

 
Às mulheres sujeitos deste trabalho, que compartilharam seus mais íntimos segredos, 

contribuindo para esta pesquisa e também por me proporcionarem momentos de grande 

emoção... 

 
A todos meu carinho. 



 

 

LISTA DE QUADROS E FIGURAS 
 
 
 

 
Quadro 1. Incidência estimada de câncer de mama. 

Quadro 2. Identificação das mulheres entrevistadas 

Quadro 3. Identificação dos profissionais de saúde. 

Quadro 4. Parâmetros para estimativa de procedimentos no rastreamento do câncer de mama, 

conforme os grupos da população-alvo. 

Quadro 5 – Ideias centrais analisadas com a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo. 
 

................................................................ 

Figura 1. Vênus de Willendorf. 

Figura 2. Morros do Afeganistão. 

Figura 3. A liberdade guiando o povo. 

Figura 4. Woman in the waves. 

Figura 5. La Verità desvelata dal tempo. 

Figura 6. Vênus Genitrix. 

Figura 7. Vênus de Milo. 

Figura 8. Musa impassível. 

Figura 9. La notte. 

Figura 10. La Fornarina. 

Figura 11. Bathsheba. 

Figura 12. Interior da mama. 

Figura 13. Autoexame. 

Figura 14. Autoexame diante do espelho. Figura 

15. Autoexame em posição deitada. Figura 16. 

Autoexame em pé (durante o banho). Figura 17. 

Exame clínico. 

Figuras 18 e 19.  Exame de mamografia com incidência de raios X. 

Figuras 20 e 21 Diagnóstico de câncer (mamografia digital). 

Figura 22. Ressonância magnética. 

Figura 23. Sinais do câncer de mama. 

Figura 24. Campanha de prevenção. 

Figura 25. Atores Julia Lemmertz e Alexandre Borges vestidos com camiseta da campanha: O 
 

câncer de mama no alvo da moda. 



 

 

Figura 26. Campanha em Dubai. 
 

Figuras 27 e 28. Se você precisa de uma boa razão para fazer, junte A com B. 

Figura 29. Mulheres com câncer de mama em representações da sociedade. 

Figuras 30 e 31. Campanha: Are you obsessed with the right things? 

Figura 32. Pasta Russa: para a beleza dos seios da mulher. 

Figura 33. Jeca Tatu. 

Figura 34. Estátua de Esculápio. 

Figura 35. O doutor. 

Figura 36. Médico em seu pedestal simbólico. 



 

 
 
 

LISTA de ABREVIATURAS e SIGLAS 
 
 
 
 
Afecc – Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer 

 

AMB – Associação Médica Brasileira 
 

Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
 

Cacon –  Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 
 

CFM – Conselho Federal de Medicina 
 

Conar – Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária 
 

DSC – Discurso do Sujeito Coletivo 
 

Femama – Federação Brasileira de  Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama 
 

HC – Hospital das Clínicas 
 

HSP – Hospital São Paulo 
 

HACC – Hospital A. C. Camargo 
 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
 

IBCC – Instituto Brasileiro de Controle do Câncer 
 

Ibope – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 
 

Inca – Instituto Nacional do Câncer 
 

IPC – Instituto Paulista de Cancerologia 
 

TICs  – Tecnologia Informação e Comunicação 
 

MEC – Ministério da Educação 
 

MS –  Ministério da Saúde 
 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PSF – Programa de Saúde da Família 

PNAC – Política Nacional de Atenção Oncológica 
 

Premma – Programa de Reabilitação para Mulheres Mastectomizadas 
 

RAV – Recursos Audiovisuais 
 

SBM – Sociedade Brasileira de Mastologia 
 

SUS – Sistema Único de Saúde 
 

TRS – Teoria da Representação Social 
 

Umesp – Universidade Metodista de São Paulo 
 

Unesco –  Organização das Nações Unidas para Educação Ciência e Cultura 



 

 

Unifesp– Universidade Federal de São Paulo 
 

USP – Universidade de São Paulo 
 

ONG – Organização não Governamental 



 

 

LISTA DE INSTITUIÇÕES 
 

E SOCIEDADES QUE TRATAM DA DOENÇA OU ABORDAM 

O TEMA CÂNCER DE MAMA 

 

 
 

Associação Brasileira do Câncer: www.abcancer.org.br 
 

Hospital A. C. Camargo (Hospital do Câncer): www hcancer.org.br 
 

Instituto Nacional do Câncer (Inca): www.inca.org.br 
 

Guia gratuito sobre direitos da pessoa com câncer: www oncoguia.com.br 
 

Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica: www.sbu.org.br 
 

Asco Oncologia americano. Sociedade Clínica de: ACS Society. 
 

Americana de Câncer A: Atlas de mortalidade por câncer e outras causas em 
 

Espanha 
 

Cancer Genome Anatomy Project 
 

Harvard Centro de Prevenção do Câncer: HCCP. 

Instituto Nacional de Câncer – CancerNet – NOAH 

União Internacional Contra o Câncer 

Centro Nacional de Câncer – Tóquio 
 

National Cancer Institute (EUA) – NCI é um centro de abrigo do S.U. Institutos Nacionais de 
 

Saúde 
 

NCI Câncer CancerNet Informação: depende do líquido do cancro do NCO. 
 

A  Aliança  Nacional  de  Organizações  Câncer  da  Mama  (NABCO):  Aliança  Nacional  de 
 

Oranizaciones Cancro da Mama. EUA 
 

Estado de Nova York Breast Cancer Information Clearinghouse – Informação do cancro da 

mama Ceologia americano. Sociedade Clínicnter de Nova York. EUA 

http://www.abcancer.org.br/
http://www.inca.org.br/
http://www.sbu.org.br/


RESUMO  

 
 

 
A questão relacional na área da saúde envolve o imaginário sociocultural. Nos casos de 

mulheres com câncer de mama, denota um caráter emergencial em virtude do elevado número 

de ocorrências ou pela falta de percepção feminina da doença, o que dificulta a prevenção e o 

tratamento em tempo hábil. Este estudo pretende analisar como e de que maneira ocorrem e 

repercutem as práticas discursivas entre os profissionais da saúde e as pacientes com câncer 

de mama. Para isso, delineamos como pressupostos teóricos as barreiras da comunicação, seja 

interpessoal, intrapessoal e não verbal. A metodologia foi com base na Teoria das 

Representações Sociais de Serge Moscovici e no Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de Ana 

Maria Cavalcanti Lefévre e Fernando Lefévre. Nas análises dos relatos das mulheres com 

câncer de mama, identificamos conflitos de ordem sociocultural, como crenças, valores 

pessoais, estereótipos, enfim, distorções provenientes do senso comum e do imaginário 

coletivo, disseminadas nas representações da doença levadas a público pela mídia em geral. 

Nas considerações finais, constatamos que tais representações (estigmas sociais) interferem na 

relação  com  os  profissionais  de  saúde,  influenciando,  assim,  a  adesão  ao  tratamento  da 

doença. Os aspectos comunicacionais são aqui apontados de maneira tácita. 

 
 
 
 
Palavras-chave: comunicação  e  saúde;  Discurso  do  Sujeito  Coletivo  (DSC);  Teoria  da 

Representação  Social  (TRS);  relação  multiprofissional;  comunicação  no  ensino  médico; 

câncer de mama feminino. 



ABSTRACT  

 
 
 
 

The communicational relationship issue in health involves the socio-cultural imaginary. In 

cases of women with breast cancer, denotes an emergency, due to the high number of 

occurrences or lack of awareness of women's disease, which hampers the prevention and 

treatment in time. This study aims to analyse how and in which way the discursive practices 

among health professionals and patients with breast cancer occur and rebound them. For this 

purpose, we outlined as a theoretical presupposed, the barriers of communication, whether 

interpersonal, intrapersonal, and non-verbal. The methodology was based on the Social 

Representations Theory - SRT of Serge Moscovici and the Collective Subject Discourse 

(CSD) of Ana Maria Cavalcanti Lefévre and Fernando Lefévre. In the analysis of the reports 

of women with breast cancer, were identified sociocultural conflicts, such as beliefs, personal 

values, stereotypes, as a result of distortions of common sense and the collective imaginary, 

which comes public by the media representations of the disease. In the final considerations, 

we noticed that these representations (social stigmas) interfere in the relationship with health 

professionals,  thus  influencing  adherence  to  treatment.  The  communication  aspects  are 

pointed here tacitly. 

 
 
 
 
Keywords: health communication; Discourse of the Collective Subject (DCS); Social 

Representations Theory (SRT); multiprofessional relationship; communication in medical 

education; female breast cancer. 



RESUMEN 
 

 
 

 
La cuestión de las relaciones de comunicación afecta el imaginario socio-cultural. En los 

casos de mujeres con cáncer de mama, denota una situación de emergencia, debido al alto 

número de ocurrencias y de la ignorancia y/o la falta de conciencia sobre las enfermedades de 

la mujer, lo que dificulta la prevención y el tratamiento a tiempo. Este estudio tiene como 

objetivo examinar cómo y de que manera se producen y afectan las prácticas discursivas entre 

los profesionales de la salud y los pacientes con cáncer de mama. Para este propósito, define 

como supuesto teórico las barreras de la comunicación, ya sea interpersonal, intrapersonal, y 

no verbales. La metodología se basó en la Teoría de las Representaciones Sociales de Serge 

Moscovici y en el Discurso del Sujeto Colectivo (DSC) de Ana Maria Cavalcanti Lefévre y 

Fernando Lefévre. 

En el análisis de los informes de mujeres con cáncer de mama, fue identificado los conflictos 

socio-culturales, tales como las creencias, los valores personales, los estereotipos, es una 

consecuencia de la distorsión del sentido común y del imaginario colectivo, deseminados en 

las representaciones de la enfermedad presentadas al público en general a través de los medios 

de comunicación. En la consideración final, constatamos que dichas representaciones (los 

estigmas sociales) interfieren en la relación con los profesionales de la salud, influyendo en la 

adhesión al tratamiento de la enfermedad. Los aspectos de comunicación se ha señalado aquí 

tácitamente. 

 
 
 
 
Palabras clave: comunicación y salud; Discurso del Sujeto Colectivo (DSC); Teoría de 

Representación Social (TRS); relación multiprofesional; comunicación en la educación 

médica; cáncer de mama femenino. 
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Introdução – um olhar discursivo 
 

 

Focada no câncer de mama feminino, este trabalho abordará a doença em duas 

perspectivas: a da equipe multiprofissional que cuida de pacientes com essa patologia e a das 

mulheres que estavam em tratamento em decorrência da doença. Estudos revelam que 

construções culturais, no que se refere ao diagnóstico da doença, induzem a mulher a assumir 

o papel de doente, com drásticas implicações em sua rotina de vida. 

O recorte na questão do câncer de mama feminino se deve ao fato de a doença afetar 

física e psicologicamente a paciente – podendo ainda ter consequências socioculturais. A área 

da Comunicação funciona como aporte de conhecimento, uma vez que abarca e se nutre de 

diferentes áreas, entre elas: Sociologia, Antropologia, Filosofia, História, Direito, Ciência 

Política, Psicologia, História, Economia, Psicossociologia e os múltiplos Estudos da 

Linguagem. A comunicação é um saber multifatorial, portanto, interdisciplinar e 

multidisciplinar. No campo da Saúde, a comunicação se expressa em vários segmentos, por 

meio  de  campanhas  públicas  e  na  relação  interpessoal,  entre  profissionais  da  saúde  e 

pacientes. Por ser campo de grande interesse público, a interface da Saúde com a sociedade é 

medida pelas relações desses profissionais com os pacientes e pela mídia em geral, que a cada 

dia traz novidades sobre diagnósticos, medicamentos e tratamentos para as diferentes 

patologias. Assim, a divulgação dos avanços científicos, ao mesmo tempo em que representa 

uma preciosa aliada dos pacientes e de seus familiares – particularmente na área de câncer –, 

gera expectativas que nem sempre correspondem à realidade, pois os resultados das pesquisas 

– apesar dos maciços investimentos no setor – ainda não vislumbram a cura desejada. 
 

As relações de poder podem ser percebidas nos diferentes cenários nos quais circulam 

profissionais da saúde e pacientes: ambientes acadêmicos, hospitais, clínicas, ambulatórios e 

consultórios – aliás, espaços que privilegiam os profissionais da saúde, já que estão em seu 

hábitat natural. Simultaneamente, as relações desses profissionais com os pacientes e seus 

familiares contribuem (e muito) com o tratamento e o bem-estar desejado. De modo que não é 

por acaso que o debate sobre o papel desses profissionais da saúde no relacionamento com os 

pacientes tem sido objeto de estudos, seja no campo da saúde, seja no da comunicação. 
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Tais relações de poder estão explicitadas no saber-fazer competente preconizado por 

 

Perrenoud (2002). Para o autor, 
 

um profissional reflexivo aceita fazer parte do problema. Ele reflete sobre 

sua própria relação com o saber, com as pessoas, com o poder, com as 

instituições,  com  as  tecnologias,  com  o  tempo  que  se  vai  e  com  a 

cooperação, assim como reflete sobre sua forma de superar os limites ou de 

tornar mais eficazes seus gestos técnicos. (PERRENOUD, 2002, p.198) 

No cenário contemporâneo, o significado mais geral da palavra poder remete à 

capacidade  ou  a  possibilidade  de  agir,  de  produzir  efeitos.  Tanto  pode  ser  referida  a 

indivíduos e a grupos humanos como a objetos ou fenômenos naturais (1986 BOBBIO, apud 

EPSTEIN, 1993, p.35). E Epstein complementa esta definição de Bobbio, escrevendo que  “o 

próprio substantivo ‘poder’, quando acompanhado de determinados atributos, constitui um 

campo polissêmico formado de expressões corriqueiras na linguagem cotidiana” (EPSTEIN, 

1993, p.35). Portanto, o poder exercido nas inter-relações humanas pode ser o de uma pessoa 

sobre a outra. 

Baseado nessa premissa, o encontro com o outro é sempre um mundo desconhecido, o 

que implica relações de poder a partir daquele que detém o saber – que, no caso da relação 

médico-paciente, se estabelece de maneira unidirecional pelo médico ou profissionais da 

saúde. Nessa relação com os profissionais de saúde, qual pode ser, então, a expectativa dos 

pacientes fragilizados? De que forma os profissionais da saúde podem contribuir para o bem- 

estar dos pacientes, ajudando no tratamento após diagnósticos, que ainda representam uma 

sentença de morte para os pacientes? Como esses profissionais são capacitados/educados para 

manter uma relação positiva com os pacientes, que vá além da parte técnica? Estas questões 

presentes na sociedade serão objeto de discussão neste trabalho. 

Ademais, é fundamental entender que as atitudes, a empatia e a postura são princípios 

(inclusive propostos nos parâmetros curriculares do curso de Medicina) do ato médico e que 

se forem apreendidos de maneira adequada, podem ser aplicados durante a consulta, com 

benefício direto aos pacientes. No entanto, pelo fato de o Sistema Público de Saúde não 

favorecer um atendimento com qualidade no que diz respeito aos aspectos técnicos – o que 

faz com que toda a equipe técnica enfrente dificuldades relacionadas à infraestrutura e à 

sobrecarga de atendimentos –, não cabe aqui depositar apenas nos profissionais de saúde a 

responsabilidade pelos problemas de relacionamento existentes. 
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Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo identificar de que modo se 

processa a prática discursiva entre profissionais da saúde e pacientes, buscando compreender 

de que forma as mulheres com câncer de mama se relacionam com a doença (ou com a 

possibilidade  de  desenvolvê-la)  em  estágios  distintos:  prevenção,  durante  e  após  o 

diagnóstico, ao longo do tratamento e ao receber apoio no pós-tratamento. O trabalho ainda 

pretende investigar as seguintes questões: 1) identificando os estereótipos e medos com os 

quais a paciente depara ao receber o diagnóstico da doença, como se constitui o imaginário 

feminino sobre o câncer de mama? 2) de que maneira o ensino da comunicação e a prática 

médica contribuem (ou não) para melhorar a relação dessas pacientes com os profissionais da 

saúde.
1

 
 

Nas abordagens para colher depoimentos de mulheres com câncer de mama, além de 

identificar a comunicação não verbal durante o processo de tratamento, verificou-se como se 

estabelecem as ações comunicacionais (nas relações intrapessoal e interpessoal). Também 

foram   identificadas   as   barreiras   da   comunicação   propostas   por   Parry   (1972),   que 

desencadeiam conflitos de natureza relacional. 

Quanto a direcionar um foco para as equipes multiprofissionais que atendem mulheres 

com diagnóstico de câncer de mama, nossa decisão se justifica porque a intensidade da 

convivência (constantes retornos para dar continuidade aos tratamentos) permite que se 

estabeleçam relações mais prolongadas entre pacientes e membros de tais equipes (por 

exemplo, médicos, enfermeiros, psicólogos, técnicos em radiologia e professores). Portanto, 

também será traçado um perfil dos profissionais que atuam com pacientes oncológicos, já que 

eles representam interlocutores naturais na relação com o doente no processo de adesão ao 

tratamento. 

Ao se propor a desvelar as dificuldades encontradas pelas mulheres que recebem o 

diagnóstico de câncer – por meio da linguagem e levando em conta a visão multiprofissional –, 

este trabalho procura estabelecer a necessária ponte entre os estudos da Comunicação e da 

Saúde, refletidas nas práticas discursivas de seus diferentes atores sociais. Com isso, espera-se 

colaborar para o avanço desse conhecimento, buscando entrelaçar esses campos do saber, com 

destaque aos aspectos linguageiros
2 

no campo da Saúde e da Comunicação. 
 
 
 

1  
Além de pacientes, da área médica foram entrevistados médicos especialistas em mastologia, professores do 

curso de graduação de medicina e profissionais da saúde envolvidos com pacientes com câncer de mama. 
2  

Entendendo a expressão linguageiro como reflexões sobre o uso da linguagem e aspectos linguísticos e 

discursivos. É a situação linguageira interna, que foi interiorizada pelo agente, que influi realmente sobre a 
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Problematização: as dimensões do problema abordado 
 
O cuidado multiprofissional da paciente com câncer de mama 

 

O tratamento da paciente com câncer de mama é um percurso carregado de enormes 

desafios. As dificuldades diagnósticas, a quimioterapia, a radioterapia, as intercorrências 

infecciosas graves e as internações (frequentes ou não) produzem um profundo impacto para o 

paciente e seus familiares. E essa realidade também repercute e tem desdobramentos no 

cotidiano dos profissionais que atuam nessa especificidade e, portanto, acompanham todo o 

processo. 

Nesse contexto, o presente trabalho se justifica exatamente na busca de elementos 

teóricos e práticos para demonstrar que a paciente com câncer de mama deve ser vista por 

intermédio de uma lente mais ampla, pois ela apresenta fragilidades e limitações bastante 

específicas, de ordem física, psicológica, social e espiritual. Para alcançar um tratamento 

uniforme, é importante observar todos esses aspectos sob diferentes óticas, estabelecendo uma 

meta comum, que é a de proporcionar o cuidado integral no processo de enfrentamento da 

doença. Portanto, ao considerar que o longo convívio com a equipe multiprofissional é uma 

realidade e que isso fará parte do dia a dia das mulheres com câncer de mama, torna-se 

indispensável verificar como ocorre (ou não) essa interação. 

 

Hipóteses 
 

As hipóteses que nortearam o desenvolvimento deste trabalho são: 
 

1. A comunicação interpessoal (“eu” versus “o outro”), tanto do médico quanto do 

paciente e dos outros profissionais da saúde, influencia diretamente na decisão de 

mulheres com câncer de mama em aceitar e aderir ao tratamento da doença. 

2. O ensino da medicina não prioriza a comunicação (diferente do que recomendam os 

Parâmetros Curriculares) e os médicos, consequentemente, encontram dificuldades 

para se comunicar com as pacientes, o que acaba prejudicando a adesão ao 

tratamento. 

3. Comunicação pública: é preciso melhorar as informações sobre o câncer de mama 

no Brasil, que ainda são insuficientes. As políticas estratégicas de comunicação 

 
 

produção (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2008). Designa os conjuntos de representações sociais, “as 

propriedades dos mundos formais (físico, social e subjetivo) que são susceptíveis de exercer uma influência 

sobre a produção textual” (BRONCKART,1999, p.93). 
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pública, na área da saúde, direcionadas ao tratamento do câncer de mama, são 

inócuas. Apesar de as mulheres com câncer de mama terem acesso aos programas 

veiculados pela mídia (campanhas publicitárias, entrevistas na TV, folders, matérias 

jornalísticas,  filmes  etc.),  os  conteúdos  apresentados  nesses  meios  ainda  não 

ajudam na compreensão da patologia. 

 

Hipóteses secundárias: 
 

 

1. Durante o tratamento, a comunicação intrapessoal, interpessoal, comunicação verbal 

e não verbal entre os profissionais da saúde a as mulheres com câncer de mama não 

é eficaz. 

2. Na relação dos profissionais da saúde com as mulheres com diagnóstico de câncer 

de mama, o conhecimento das Sete Barreiras da Comunicação, conceituada por 

Parry (1972), pode ser de grande valia para aprimorar o atendimento e identificar 

melhor os conflitos emocionais relacionados às pacientes. 

 

Objetivos 
 

 

Geral: 
 

Esta pesquisa pretende analisar como e de que maneira ocorrem e repercutem as 

práticas discursivas entre os profissionais da saúde e as pacientes com câncer de mama – não 

apenas identificando tais práticas, mas buscando analisar quando elas ocorrem na relação 

multiprofissional da saúde, para compreender o surgimento dos conflitos e como as 

ferramentas comunicacionais podem auxiliar na prevenção, diagnóstico e aderência ao 

tratamento. 

 

Específicos – Teóricos e Práticos: 
 

1. Examinar e procurar entender as crenças, os valores psicossociais e os estereótipos 

que envolvem o câncer de mama. 

2. Verificar como ocorre a percepção e o comportamento masculino em relação à 

mulher com câncer de mama, com base nos relatos pessoais das pacientes e 

profissionais da saúde. 

3. A partir do referencial teórico de Parry (1972), analisar como se constroem as Barreiras 

da Comunicação no contexto da relação dos profissionais da saúde com as pacientes. 
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4.  Examinar e  analisar o  discurso multiprofissional na  relação com esse  tipo  de 

patologia e com as pacientes. 

5. Identificar como se estabelece a comunicação pública voltada para a saúde. 
 

 

Justificativa 
 

A relevância de se abordar este problema de saúde pública deve-se aos recentes 

prognósticos mundiais sobre a doença. No Brasil, as estimativas válidas para o biênio 2010- 

11 apontaram que ocorrerão 49.240 novos casos de câncer de mama anualmente, com risco 

estimado de 49 casos para cada 100 mil mulheres (BRASIL, 2009),
3  

principalmente nas 

regiões Sul e Sudeste, onde já existe uma concentração maior de diagnósticos da doença. O 

mapa abaixo mostra dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) referentes a 2010, de 

acordo com os estados da federação: 

 
 
 

Quadro 1. Incidência estimada de câncer de mama.
4

 

 

 
 
 

 
Números, sem dúvida, alarmantes. Todavia, embora seja uma doença antiga, bastante 

conhecida na atualidade e que campanhas de diversos tipos tentem esclarecer sobre a 

enfermidade, o câncer de mama feminino continua cercado de tabus e estigmas. Considerada 

uma doença terminal, pelo sofrimento que causa tanto ao doente quanto aos familiares, no 

imaginário social (sobretudo no da mulher com câncer) o diagnóstico ainda é recebido como 

 
3 Disponível em: <http://www.inca.gov.br/estimativa/2010/estimativa20091201.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2011. 
4 

Disponível em: 

<http://gazetaweb.globo.com/v2/noticias/texto_completo.php?c=214600>.  Acesso em: 17 abr. 2011. 

http://www.inca.gov.br/estimativa/2010/estimativa20091201.pdf
http://gazetaweb.globo.com/v2/noticias/texto_completo.php?c=214600


23  
 
 

 
uma sentença de morte. E tudo isso faz com que se torne ainda mais complexa a relação das 

pacientes com os profissionais da saúde. 

Diante de tal constatação, surgem os seguintes questionamentos: Será que é possível 

utilizar todos os recursos tecnológicos existentes sem abrir mão do lado humanizado dos 

profissionais da saúde? E como isso poderá interferir no processo de cura? 
 
 

A importância dos relatos 
 

Ao buscar relatos de pacientes com câncer, foi possível observar que tipo de referência 

as mulheres procuravam para motivá-las a superar as dificuldades encontradas em todo o 

processo da doença, ou seja, ao desconfiar de que eram portadoras do câncer de mama, após a 

confirmação do diagnóstico e durante a rotina do tratamento (com suas consequências). 

As informações recebidas e compartilhadas sobre a enfermidade, seus tratamentos, 

reações e efeitos colaterais e a maneira de lidar com cada situação fazem parte do universo 

simbólico das mulheres e podem ajudar outras pessoas na ressocialização e na recuperação. 

O ato de ajudar, informar e esclarecer as que ainda irão se submeter ao tratamento, 

provavelmente diminuirá a expectativa e as tensões oriundas do próprio desconhecimento 

sobre o tema. Experiências positivas, além de constituírem força no encaminhamento de ações 

necessárias para o tratamento, servem para minimizar angústias e medos sempre presentes 

nesses casos – e  ainda fortalecem o ego e reanimam outras mulheres para a formulação de um 

novo projeto de vida. 

 

Percurso metodológico: teórico e prático 
 

 

Esta pesquisa buscou embasamento teórico-metodológico nas Ciências da Linguagem para 

melhor compreensão do universo investigado, no qual mulheres com câncer de mama representam 

um grupo social significativo devido ao elevado índice da doença divulgado pelos órgãos 

competentes, como o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer (Inca). 

Além da preocupação com tratamento da doença, a mulher com câncer de mama 

carrega uma carga emocional originária de uma cultura secular. Em diferentes contextos, o 

seio feminino é visto como objeto e símbolo, fazendo com que, internamente, a mulher 

inculque imagens, atitudes, opiniões, preconceitos, estereótipos e arquétipos relacionados a 

esse órgão – o que pode interferir no seu processo de cura, uma vez que ele representa várias 

facetas no imaginário coletivo. Como questiona Yalom: 
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A quem pertence o seio? Pertence ao bebê, cuja vida depende do leite da 

mãe ou de uma ama de leite? Ao homem ou mulher que acaricia? Ao artista 

que representa a forma feminina, ou ao estilista que escolhe seios pequenos 

ou grandes de acordo com a procura contínua de um novo estilo de mercado? 

Pertence  à  indústria  têxtil,  que  produz  o  ‘soutien  para  adolescentes’, o 

‘soutien  de  suporte’  para  mulheres  mais  velhas,  e  o  wonderbra  para 

mulheres que pretendam obter decotes mais pronunciados? Pertence à lei, 

que pode ordenar a prisão de mulheres que façam topless? Pertence ao 

médico que decide quantas mamografias, biópsias ou remoções devem ser 

feitas?  Pertence  ao   cirurgião  plástico,  que  o   reestrutura  por   razões 

meramente cosméticas? Pertence ao pornógrafo, que compra os direitos de 

expor alguns seios de mulheres, frequentemente em cenários aviltantes e 

injuriosos para todas as mulheres? Ou pertence à mulher, para quem os seios 

constituem uma parte de seu próprio corpo? Essas questões sugerem alguns 

dos diversos esforços dos homens e das instituições para se apropriarem dos 

seios femininos ao longo da história. (YALOM,1998, p.14) 

 

Recorrendo à Teoria das Representações Sociais, desenvolvida por Moscovici (2010), 

esta pesquisa procura trabalhar com a representação da realidade por meio de fenômenos 

sociais expostos pelos sujeitos escolhidos para ancorar, da melhor forma possível, a proposta 

deste estudo. Busca, ainda, observar a relação separada do objeto e do sujeito. A escolha da 

TRS deve-se à abertura analítica que Moscovici oferece ao se valer de diferentes áreas do 

conhecimento (Sociologia, Antropologia, História, Psicologia e Linguagem). Portanto, 

ideologias, saberes populares e senso comum foram os caminhos percorridos. Para o autor, 

esse processo é essencial para a compreensão das relações entre pessoas e grupos, por meio 

das relações interpessoais e subjetivas. 

É possível que a longa espera pelos resultados de diagnósticos faça com que sejam 

assumidos os aspectos socioculturais referentes à doença. Assim, quando alguém é 

diagnosticado de câncer, começam os desafios relacionados às interpretações, sendo comum 

ouvir representações culturais da doença, do tipo: “Aquela mulher é cancerosa!” Ou: “Ela é 

portadora da doença, ela tem câncer!” Ou ainda: “Não gosto nem de ouvir essa palavra: 

câncer”. 

E surge outro dilema quando pacientes em tratamento recebem dos profissionais da 

saúde explicações sobre a doença em terminologias e jargões puramente técnicos. Esse tipo de 
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comportamento com a portadora de câncer, ao ampliar as tensões e os medos, pode repercutir 

negativamente em todo o processo de tratamento. Assim, não conseguindo dar conta da exata 

realidade, da real dimensão da doença – desvencilhada de crenças, estigmas e estereótipos –, a 

mulher com câncer de mama poderá sucumbir à própria patologia, antes mesmo de pensar em 

reagir. 
 

Diante desse quadro, trabalhar com o método da Teoria das Representações Sociais se 

torna importante, porque, além de evidenciar fenômenos individuais e sociais, proporciona 

maior compreensão da linguagem no contexto da comunicação em saúde, no qual se destaca o 

envolvimento subjetivo. Portanto, justifica-se o emprego de uma metodologia que esteja 

aliada às práticas discursivas. 

Se para Moscovici (2010, p.71), “a objetivação une a ideia de não familiaridade com a 

de realidade, [a objetivação] é a verdadeira essência da realidade”, para que se estabeleça, 

então, uma linha tênue entre esses atores sociais e a paciente é necessário, “desde que 

suponhamos que as palavras não falam sobre ‘nada’, [...] ligá-las a algo, [...] encontrar 

equivalentes não verbais para elas” (Idem). 

Cabe dizer que com a Técnica do Discurso do Sujeito Coletivo, foi possível trabalhar 

com onze ideias centrais que foram analisadas à luz da Teoria das Representações Sociais. 

Deve-se salientar que outro aporte teórico utilizado para análise foram as Barreiras da 

Comunicação (PARRY, 1972). Embora com abordagem diferente, Parry contribuiu para o 

estudo pormenorizado das falas das pacientes e dos profissionais da saúde. 

 

Valores concretos e abstratos 
 

No caso de valores abstratos e valores concretos
5 

sobre as mulheres com câncer de 

mama, a comunicação deve ter o menor número possível de barreiras comunicacionais. O 

valor concreto é o que “se vincula a um ente vivo, a um grupo determinado, a um objeto 

particular, quando examinados em sua unicidade” (PERELMAN e TYTECA, 2005, p.87). É 

importante observar que, diante dos resultados encontrados e relatados ao longo do trabalho, 

as representações sociais e o entendimento advindo dos preconceitos de qualquer natureza 

podem ser usados para um enfrentamento da realidade, tornando algo que é abstrato em 

concreto. 

 
 

 
5 

Para este trabalho, foram utilizados os conceitos de valores abstratos e concretos de Perelman e Tyteca (2005). 
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Desse modo, as mulheres com câncer de mama podem lidar e enfrentar essa realidade. 

Nos atos de fala, segundo o filósofo inglês John Austin, a linguagem é uma forma de ação por 

meio da qual participamos, em diferentes níveis, da vida social (1962, apud CITELLI, 2008). 

Para a análise dos relatos pessoais de pacientes e profissionais da saúde, além de 

utilizar como linha-mestra a TRS, também foi empregada a técnica do Discurso do Sujeito 

Coletivo, apropriada às pesquisas de natureza qualitativa. De acordo com Lefévre, Crestanam 

e Corneta, 
 

o DSC é uma modalidade de apresentação de resultados de pesquisas 

qualitativas, que tem depoimentos como matéria-prima, sob a forma de um 

ou vários discursos-síntese escritos em primeira pessoa do singular, 

expediente que visa expressar o pensamento de uma coletividade, como se 

esta  coletividade  fosse  o  emissor  de  um  discurso.  (LEFÉVRE, 

CRESTANAM e CORNETA, 2003, p.70) 

Os  próprios  autores  enfatizam  que  as  expressões-chave  correspondem  às  ideias 

centrais; o pensamento de um grupo ou coletividade aparece como se fosse um discurso 

individual. E para conduzir tais ideias, o instrumento utilizado foi um roteiro para as 

entrevistas – porém tendo em mente que, conforme argumenta Meihy e Holanda (2007, 

p.118), “o efeito da presença das entrevistas tem de ser transformador de resultados, caso 

contrário não justifica usá-la. O caráter prático do uso de entrevista é vital para a justificação 

de seu uso”. Nessa perspectiva, observa-se que a história oral, funcionando como um 

instrumento de mediação na produção do conhecimento, procura compreender a construção 

da identidade de gêneros constituídos como corpus. A memória, portanto, pode ser geradora 

de conhecimentos e desveladora de questões capazes de ampliar o debate e trazer reflexões 

relevantes da linguagem e das representações sociais estabelecidas na relação com a doença, 

que configuram uma prática discursiva. 

Ouvir as versões das protagonistas – no caso, mulheres com câncer de mama –, 

além do apelo catártico e popular de identificação, também funcionava como uma prática 

diagnóstica digna de registro e de alcance na formação da opinião pública (Idem, p.69), 

pois, “a história oral ao valer-se da memória estabelece vínculos com a identidade do 

grupo  entrevistado  e  assim  remete  à  construção  de  comunidades  afins;  o  espaço  e  o 

tempo da história oral, portanto são o ‘aqui’ e o ‘agora’ e o produto é um documento” 

(Ibidem, p.14-15). 
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Assim, os relatos pessoais coletados ao longo desta pesquisa, tanto das mulheres com 

câncer de mama quanto dos profissionais da saúde que trabalham com pacientes oncológicos, 

possibilitaram traçar um percurso empreendido por sujeitos sociais, com perspectivas sobre a 

vida e seus percalços, dando voz a todos os envolvidos. 

 

Percurso da pesquisa 
 

 

Ao trabalhar duas décadas com aspectos da comunicação-educação em saúde, pude 

observar os problemas existentes com o profissional da saúde e sua formação no que se refere 

às relações comunicacionais com os pacientes. Por essa razão, neste trabalho busco 

compreender as práticas discursivas no contexto da comunicação e da saúde, as quais fazem 

parte de minha prática cotidiana. 

Ao iniciar a pesquisa, um dos pontos que mais me chamou atenção foi o documento do 

Ministério da Educação: Parâmetros Curriculares da Educação. Este documento, que traça 

diretrizes para o ensino médico, tem sua integração fragmentada – dificultando, assim, as 

constantes mudanças nos diferentes aspectos sociopolíticos do cenário contemporâneo. O 

currículo mantém parâmetros tradicionais, que incluem o modelo biomédico.
6  

O perfil 

profissiográfico do aluno é voltado para o atendimento em hospitais (hospitalocêntrico). 

O modelo biomédico, ensinado nas escolas de medicina, por estar focado na doença e 

não no indivíduo, pouco contribui para os aspectos psicológicos dos pacientes – que esperam 

do médico e dos profissionais de saúde em geral bem mais do que uma relação puramente 

técnica. 

Essa formação deficitária, na perspectiva comunicacional, irá refletir direta e 

negativamente na prática do profissional de saúde, no ato médico. E se somam a essa situação 

as pressões e as tensões enfrentadas pelo médico ao assumir a profissão, bem como as 

expectativas da sociedade em relação ao seu poder de cura, real ou imaginário. De modo que 

os problemas relacionados à prática médica, no que se refere aos aspectos humanitários e à 

responsabilidade social, ficam comprometidos, prejudicando a relação com os pacientes. E 

 

 
6 

“O modelo biomédico de medicina emergiu em meados do século XIX, como o modelo predominante utilizado 

por médicos no diagnóstico de doenças. De acordo com tal modelo, a saúde [implica estar livre de] doença, dor 

ou defeito, o que torna a condição humana normal ‘saudável’. Tem foco sobre os processos físicos, tais como a 

patologia, a bioquímica e a fisiologia de uma doença, mas não leva em conta o papel dos fatores sociais ou 

subjetividade individual. Também ignora o fato de que o diagnóstico [...] é um resultado de negociação entre 

médico e paciente. Portanto, é muito limitante, pois não leva em conta a sociedade em geral e a prevenção da 

doença é omitida.” Fonte: Wikipedia. 

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_biom%C3%A9dico>. Acesso em: 5 abr. 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_biom%C3%A9dico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_biom%C3%A9dico
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isso ocorre apesar das inovações tecnológicas, que colaboram para a resolução das questões 

técnicas (referentes aos diagnósticos laboratoriais). 

As consequências diretas dessas tensões para os próprios médicos foram identificadas 

em estudo sobre a saúde dos médicos do Brasil, elaborado pelo Conselho Federal de Medicina 

(2009, p.12-25). A pesquisa revelou alguns estigmas carregados por esses profissionais: ao 

mesmo tempo que são objeto de adoração e reconhecimento por aqueles que gozam de seus 

benefícios, também têm a obrigação de nunca errar. A expectativa dos pacientes é de que os 

médicos sempre conseguirão fazer com que eles vivam mais ou que não deixem ninguém 

morrer, como se estivesse ao alcance desses profissionais o próprio dom da vida. 

A referida pesquisa ainda apontou que desapareceu a natureza sacerdotal vinculada à 

profissão  do  médico.  Os  dados  mostram  que  58,4%  dos  entrevistados  consideraram  a 

profissão desgastante. E os resultados do estudo também ressaltam que a satisfação dos 

médicos está vinculada ao acerto no diagnóstico e às condições de a instituição oferecer uma 

terapêutica adequada e, consequentemente, bem-sucedida. Curar, portanto, não faz parte 

apenas das expectativas dos pacientes. 

No que diz respeito às relações entre profissionais da saúde e pacientes, será que existe 

algum fundamento na aparente frieza com que o médico atua nas consultas? E quais serão as 

consequências diretas e indiretas desse comportamento para o bem-estar de quem padece de 

alguma  enfermidade  grave,  particularmente  o  câncer?  Numa  perspectiva  sociológica,  é 

possível dizer que o homem enquanto ser humano perdeu a dignidade do “seu possível ser- 

racional” (JASPERS, 1998, p.24). 

Portanto, além de se tornarem uma questão de saúde pública, os problemas gerados 

pelos fatores relacionais – assim como a precariedade de políticas públicas para o setor, os 

atos médicos e os avanços científicos na área – chegam ao conhecimento de grande parte da 

sociedade  por  meio  da  mídia,  suscitando  novos  questionamentos,  como:  Por  que  o 

atendimento é ruim? Por que faltam vagas nos hospitais? Por que há tanta gente nas filas, 

aguardando atendimento? Por que os remédios e os tratamentos disponíveis não possibilitam 

as curas anunciadas? Por que a relação entre os profissionais de saúde e pacientes deixa tanto 

a desejar? 

O presente estudo busca, portanto, investigar alguns aspectos dessa realidade na área 

da saúde. Com base nos depoimentos de pacientes com câncer de mama e de profissionais da 

saúde envolvidos em seu processo de tratamento, será analisado como se estabelecem os 
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conflitos existenciais (discutidos a partir do autoconhecimento) e como surgem as indagações 

(muitas são recorrentes) de mulheres que sofrem dessa doença. Por exemplo: Por que eu? O 

que eu fiz para merecer isto? Câncer? Qual é o tipo do meu câncer? O meu câncer tem cura? 

Qual é o estágio do meu câncer? O que foi mesmo que o meu médico me disse? Será que eu 

vou morrer de câncer? Tenho que parar de trabalhar por causa do câncer? Meu cabelo vai 

cair? Vou ficar gorda? Meus ossos enfraquecerão? Vou perder meus dentes? Tenho que me 

tratar com psicólogo, nutricionista? Posso contar para o meu namorado? Minha filha também 

terá câncer? Com um diagnóstico de câncer de mama, quais são os meus direitos? O que faço 

com a minha cura? 

Ou seja: além de receber a confirmação da doença, a mulher diagnosticada com câncer 

de mama voltará para casa insegura, fragilizada e com inúmeros questionamentos – sendo que 

muitos ficarão sem respostas, pois algumas dessas mulheres não saberão onde, nem a quem 

perguntar. E os motivos são tão variados quanto as perguntas. Algumas pacientes se calam 

por timidez, medo da morte ou qualquer outro sentimento que as impeça de ir adiante e buscar 

ajuda. Há também as que preferem não perguntar, por temerem a resposta. Aqui, é importante 

salientar que familiares e amigos de uma paciente com câncer de mama também vivenciam 

esse drama, em maior ou menor grau. 

Na área hospitalar, por sua vez, as pacientes costumam ser encaminhadas para uma 

equipe multiprofissional (psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais etc.), 

que, diante da grande demanda, nem sempre está disponível. Tanto a frequência dos 

encaminhamentos  quanto  a  disponibilidade  dos  profissionais  de  apoio  dependem  da 

capacidade de atendimento de cada hospital. Embora reconheçam que pacientes com câncer 

de mama precisam de orientação e acompanhamento de outros profissionais da área da saúde, 

é comum que os hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) não disponibilizem tais serviços 

de forma sistemática, o que faz com que muitas mulheres contem apenas com o apoio de 

voluntários. 

Sem dúvida, enfrentar uma doença como o câncer é algo que afetará drasticamente a 

vida de qualquer pessoa. E a mulher com câncer de mama, em especial, vivencia emoções 

profundas e conflitos emocionais intensos, que surgem desde o primeiro momento da consulta 

de rotina com seu médico e se estendem para os outros profissionais da saúde. Fora da área 

médico-hospitalar, a doença também começa a fazer parte da rotina da família da paciente, 

tornando-se, portanto, algo coletivo, de zelo e de responsabilidade para com o outro. 
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Mas nem sempre foi assim. Por estar atrelada a estigmas, estereótipos e preconceitos 

arraigados no senso comum, durante muito tempo o indivíduo com câncer foi excluído do 

convívio social. Quanto mais escondido, quanto menos se falasse na doença, melhor. Não que 

hoje este quadro tenha mudado por completo, porém já se consegue falar mais abertamente 

sobre o assunto. Por isso, é necessário desmistificar cada vez mais o tema. E esta incumbência 

não cabe apenas ao paciente e a sua família, mas à sociedade em geral, com seus múltiplos 

atores e agentes. 

 

Procedimentos metodológicos 
 

 

a) Levantamento bibliográfico: 
 

O suporte teórico utilizado nesta pesquisa foi constituído a partir de livros, jornais, 

revistas   (nacionais   e   internacionais)   e   artigos   publicados   em   periódicos   científicos 

relacionados à temática comunicação e saúde, com ênfase ao câncer de mama. Também cabe 

ressaltar que a consulta de dados estatísticos em sites oficiais do Ministério da Saúde e do 

Instituto Nacional do Câncer foi relevante para melhor analisar as informações e programas 

do governo brasileiro em relação ao câncer de mama. 

 

b) Análise documental: 
 

Este estudo contou com um levantamento de documentos oficiais relacionados à 

proposta  em  questão.  No  Hospital  São  Paulo  (HSP)  normalmente  é  solicitado  às 

mulheres atendidas que respondam a um questionário antes do exame de mamografia 

(vide Anexo VII). 

Com base nas respostas, os médicos podem avaliar os casos obedecendo a critérios 
 

técnicos, levando em conta os dados pessoais, de acordo com o estilo de vida e o histórico de 

doenças (tanto as que ocorreram na família da paciente quanto as que ela, porventura, já tenha 

enfrentado).   Outro   tipo   de   documento   utilizado   foi   o   questionário   elaborado   pelo 

Departamento  de  Enfermagem  do  HSP  e  aplicado  pela  enfermeira  da  disciplina  de 

mastologia, após as pacientes serem atendidas pelo médico. 

 

c) Estratégias relacionadas ao ambiente pesquisado: 
 

Para ser o mais fiel possível aos sentimentos explicitados sobre a doença, os relatos 

pessoais foram gravados e transcritos na íntegra, com apenas algumas interferências em 

termos de edição para que certas passagens se tornassem inteligíveis ao leitor. Para coletar 
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esse material foi preciso, numa primeira etapa, frequentar diariamente o ambulatório nos 

períodos de atendimento da manhã e da tarde. Tal aproximação com universo da paciente foi 

fundamental para conquistar sua confiança. Assim, elas puderam falar abertamente sobre 

questões íntimas e delicadas. Por exemplo: Como ficou sabendo da doença? Como recebeu o 

diagnóstico? Como enfrenta ou enfrentou o tratamento? Como eram as suas relações com os 

profissionais da saúde, familiares e amigos? 

Para possibilitar o desenvolvimento dessa pesquisa de campo foi entregue uma cópia 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (vide Anexo II.1) para as mulheres que 

aguardavam atendimento. A partir da abordagem inicial, foram explicados os objetivos do 

trabalho. Após a leitura do termo de consentimento e esclarecimentos das dúvidas, alertamos 

que os nomes dos atores sociais seriam mantidos em sigilo; pseudônimos seriam utilizados 

para preservar a identidade dos entrevistados. Nos títulos que precedem as entrevistas, 

especificamos  resumidamente  a  quem  ela  se  refere:  Paciente  e  o  nome  fictício  (P- 

pseudônimo) Profissional da saúde e nome fictício (PS-pseudônimo), seguido do número – 

identificando, assim, o total de entrevistas. Esses critérios obedecem à Resolução n. 196/1996 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS).
7

 
 

Após assinatura do termo de consentimento foram colhidos os relatos pessoais de 

mulheres com câncer de mama e de alguns de seus familiares. 

 

d) Acessibilidade e disponibilidade: 
 

Os depoimentos foram coletados e gravados no Ambulatório de Mastologia do HSP 

nos meses de fevereiro a setembro de 2010. O Hospital São Paulo é um campo de ensino e 

treinamento da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), conveniado com o SUS. 

Em conversa com o professor doutor titular Afonso Celso Pinto Nazário
8  

sobre as 
 

problemáticas que seriam abordadas em meu estudo, o mesmo declarou que a pesquisa era 

relevante e que o resultado poderia abrir uma possibilidade para que se discutisse de forma 

interdisciplinar o tema da comunicação entre pacientes com câncer de mama e profissionais 

da saúde. De modo que esse primeiro contato foi determinante para o desenvolvimento do 

trabalho de campo. 

 
 
 

 
7 Disponível em: <http://www.conselho.saude.gov.br/resolucoes/reso_96.htm>. Acesso em: 8 maio 2011. 
8  

Dr. Afonso Celso Pinto Nazário é responsável pelo Departamento de Ginecologia e pelo Setor de Doenças 

Malignas da Disciplina de Mastologia da Universidade Federal de São Paulo – Hospital São Paulo. 

http://www.conselho.saude.gov.br/resolucoes/reso_96.htm
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A disciplina de Mastologia do HSP tem o reconhecimento da Associação Médica 

Brasileira (AMB) e do Conselho Federal de Medicina (CFM) desde 2003, como especialidade 

médica. Por este motivo, e também em função do elevado número de atendimentos,
9 

serviu de 

locus para este trabalho. 

Nessa unidade funciona o atendimento a mulheres em diferentes estágios da doença: 

pré e pós-diagnóstico, em tratamento e na fase final deste. As conversas com os profissionais 

da saúde ocorreram em horário de atendimento. Portanto, o critério de acessibilidade para a 

realização da pesquisa (local, dia e hora) respeitou a disponibilidade do entrevistado, e as 

abordagens ocorreram de acordo com o andamento ambulatorial. 

Quanto ao cenário frequentado pelas pacientes, observa-se que no pequeno corredor há 

um quadro de aviso com informações sobre reuniões terapêuticas, indicando local e horário. 

Também chama a atenção um texto com uma oração a Santa Ágata, protetora das mulheres 

com câncer de mama. 
 

Ó Santa Ágata, vem em meu socorro, vós que sofrestes com os seios 

mutilados que nunca amamentaram, vós que sentistes tamanha dor, dai- 

nos vossa coragem para vencer a tristeza e a angústia, transformando-as 

em alegria e esperança. Cura-me com a vossa fé e lava com sangue do 

vosso  martírio  as  marcas  da  doença  e  dos  sentimentos  negativos.  Ó 

Santa Ágata, dai-me merecer vossas virtudes e vossa fidelidade a Cristo 

para vencer os males, perigos e doenças que ameaçam a vida. Intercedei 

junto a Deus Pai pela minha saúde, de minha família e de todos que em 

vós confiam para que a cura seja completa, atingindo também minha 

alma e assim por inteiro eu possa servir a Deus e aos Irmãos a caminho 

da glória da ressurreição. Pela glória do vosso martírio, dai-me força 

para suportar as dores e os sofrimentos que me afligem e apresentai a 

Cristo a minha confiante súplica. Amém. (Pai Nosso, Ave Maria da 

Glória)
10

 

Além da oração, havia um pequeno altar para essa santa, sempre com flores. Enfim, 
 

existia uma atmosfera de fé e religiosidade na “casinha da mama”, como é conhecida pelas 

pacientes. 

 

 
9 

Dos 139 ambulatórios de especialidades do HSP, foram atendidas 850.004 pacientes no ano de 2007, sendo que 

8.596 no Ambulatório de Mastologia, conforme consta no relatório de Departamento Administrativo do Hospital 

São Paulo. 
10 

Disponível em: <http://sindromedeestocolmo.com/archives/2009/10/santa_agata_ult.html/>. Acesso em: 17 

nov. 2010. 

http://sindromedeestocolmo.com/archives/2009/10/santa_agata_ult.html/
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e) Apresentações e abordagem: 

 
Em relação aos sujeitos identificados neste estudo, foi necessário formular questões 

diferenciadas. Embora o roteiro tenha sido elaborado com perguntas objetivas, no ato do 

encontro verificou-se que os sujeitos relatavam os fatos de maneira aleatória – respeitando, 

porém, os aspectos discutidos nas hipóteses e nos objetivos específicos (vide Anexos I e III). 

Durante o processo de aproximação e elaboração das entrevistas com mulheres em 

variados estágios da doença e do tratamento, foi possível observar diferentes opiniões, 

comentários e concepções sobre a questão do câncer de mama. Portanto, também levamos em 

consideração  a  maneira  com  que  a  doença  era  relatada  por  distintas  perspectivas.  Por 

exemplo: de que modo as mulheres lidam com o processo a partir do diagnóstico, durante o 

tratamento e no pós-tratamento (durante a reabilitação). Outro aspecto avaliado foram as 

relações com os profissionais da saúde e com os familiares: de que forma eram captadas as 

informações passadas pelo médico e a quais recursos a paciente recorria para se inteirar 

melhor sobre o assunto. 

Para os profissionais da saúde, as questões foram formuladas de acordo com as 

inquietações das pacientes em fase de tratamento. Os profissionais da saúde também 

responderam perguntas sobre: relação interpessoal, dificuldades encontradas e concepções no 

que se refere aos aspectos comunicacionais.
11

 

 

f) O corpus da pesquisa: 
 

Construído de modo acidental, o corpus da pesquisa apresenta depoimentos coletados 

e gravados no próprio ambiente hospitalar, contando com a colaboração dos seguintes 

profissionais da saúde: um professor do curso médico, um médico especialista em doenças 

mamárias, quatro médicas-residentes que estavam na disciplina de Mastologia, uma psicóloga 

que trabalha com pacientes oncológicos e com cuidados paliativos, uma enfermeira e duas 

técnicas em radiologia. 

A cada dia as abordagens eram diferentes, em função das circunstâncias encontradas. 

Foram respeitados os horários das pacientes, as quais eram chamadas para o atendimento 

médico. Por essa razão, algumas conversas eram iniciadas e, às vezes, interrompidas por um 

profissional da saúde (técnico de radiologia, enfermeiro ou funcionário administrativo) para 

 
11 

Foram questionados, por exemplo, de que forma as campanhas publicitárias do Ministério da Saúde poderiam 

transmitir de modo mais eficaz as informações sobre a prevenção da doença e ainda auxiliar no tratamento do 

câncer de mama feminino. 
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orientação de marcação de consultas ou exames. Nesse período, as entrevistas eram feitas de 

forma que as pacientes pudessem refletir sobre as suas vidas e sobre aquele momento pelo 

qual estavam passando. Assim, seria possível conhecer um pouco mais a respeito dos aspectos 

psicofísico e psicossocial das mulheres diagnosticadas com câncer de mama. 

Não  por  acaso,  as  entrevistadas  eram  de  diferentes  faixas  etárias  e  estavam  em 

distintos estágios do tratamento. Embora nem sempre isso pudesse ser seguido à risca, tal 

diversidade fazia parte da escolha do corpus. A variedade de depoimentos possibilitou a 

coleta de informações e relatos ricos em detalhes, que podem ser constatados no Anexo I.1. 

 

g) Aspectos temporais: 
 

Quanto aos aspectos temporais, as mulheres entrevistadas corresponderam ao perfil 

das estatísticas epidemiológicas, o qual afirma que mulheres na faixa etária acima dos 40 

anos são as mais suscetíveis a ter câncer de mama. 

Faixa etária das mulheres entrevistadas (vide Quadros 2 e 3): 
 

a) uma mulher de 24 anos; 
 

b) uma mulher menor de 40 anos; 
 

c) cinco mulheres entre 40 e 50 anos; 

d) duas mulheres entre 50 e 60 anos; 

e) duas mulheres acima de 60 anos. 

 

h) Aspectos socioeconômicos e grau de escolaridade das pacientes: 
 

Embora não fosse um critério para excluir outros tipos de perfil, a maior parte das 

entrevistadas era de mulheres que buscavam atendimento no Sistema Único de Saúde. Em 

geral, donas de casa, que, eventualmente, também trabalhavam (ou não mais, pois já se 

aposentaram) como autônomas: cabeleireiras, massagistas, domésticas etc. Também foram 

colhidos relatos de mulheres que, na juventude, trabalharam em empresas, mas abandonaram 

a carreira em função do casamento e para cuidar em tempo integral dos filhos. A renda 

familiar variava entre um e cinco salários mínimos. Portanto, os níveis socioeconômicos 

podem ser caracterizados como classes C, D e E. No que diz respeito à escolaridade, tinham 

cursado o ensino fundamental ou médio. 

Das  onze  mulheres  entrevistadas,  duas  manifestaram  vontade  de  participar  da 

pesquisa, apesar de não terem feito o tratamento no Hospital São Paulo. Uma delas tinha feito 

tratamento em uma clínica particular no município de Guarulhos, região da Grande São Paulo, 
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com as despesas pagas pelo convênio médico. A outra estava em tratamento no Hospital da 

 

Mulher, conveniado com o SUS, localizado na zona sul de São Paulo. 
 
i) Profissionais da saúde, critérios de seleção: 

 
Inicialmente estabelecido como filtro para os profissionais de saúde, o critério da 

idade e da experiência com pacientes com câncer de mama foi logo descartado, porque, na 

prática, observou-se que o número de profissionais da equipe que atende esse tipo de doença 

era bastante reduzido. Foram entrevistados, então, os que trabalham no ambulatório (médicos, 

enfermeiras, técnicas etc.). Os depoimentos foram colhidos de acordo com a disponibilidade 

dos entrevistados. Os relatos pessoais abordam diferentes aspectos da doença e do 

relacionamento com as pacientes (vide Anexo I.2). 

No caso dos residentes – o HSP é um hospital-escola; consequentemente, os residentes 

são em maior número –, foi agendada uma entrevista coletiva e acidental (no mesmo dia e 

ambulatório) para colher o depoimento de quatro residentes do sexo feminino. Além de 

responderem às questões de modo simultâneo, elas ainda se dispuseram a esclarecer eventuais 

dúvidas que pudessem surgir. Vale ressaltar que, para não interferir na rotina ambulatorial, a 

abordagem foi realizada durante o intervalo de almoço das entrevistadas. 

Sobre a proposta metodológica, cabe ainda uma observação importante: foram levados 

em conta os aspectos individuais e culturais das pacientes entrevistadas, que, ao estarem em 

diferentes fases de tratamento, apresentavam, por exemplo, uma relação muito particular 

diante dos desafios enfrentados no cotidiano – e isso também refletia na atuação dos 

profissionais da saúde. 

Vale ressaltar que, durante as entrevistas, o bom relacionamento entre colaboradores e 

a pesquisadora resultou em relatos sensíveis e comoventes. Os relatos pessoais das mulheres 

com câncer de mama alcançaram um total de 733 minutos e 57 segundos de gravação. Dos 

profissionais da saúde: 330 minutos e 2 segundos (vide Quadros 2 e 3).
12

 

Em  média,  cada  paciente  gravou  seu  depoimento  em  30  minutos.  E  os  relatos 
 

correspondem aos resultados dos diagnósticos nos períodos originalmente previstos para este 

estudo – o que permitiu uma visão longitudinal do processo da doença, com as respectivas 

imagens construídas pelas mulheres. Ou seja: diagnóstico entre 2008 a 2009; entre 2004 a 

2009 (cinco anos); 1999 a 2009 (mais de dez anos). 
 
 
 

12 
Todas as entrevistas foram transcritas e disponibilizadas nos Anexos I.1 e I.2. 
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Quadro 2 – Identificação das mulheres entrevistadas 

 

 

 
 

 

Quadro 3 – Identificação dos profissionais de saúde 
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Apresentação da Tese 
 

 

Este estudo reflete as implicações interdisciplinares relacionadas ao tema proposto. 

Inicialmente, é apresentado o objeto de estudo e, na sequência, os objetivos, a metodologia 

utilizada, a fundamentação teórica e a discussão em torno dos conceitos-chave e aplicações 

deste trabalho. Mais adiante, são apresentadas as etapas percorridas durante a investigação e é 

justificada a pertinência da realização de um projeto de pesquisa como este. 

Como já foi dito, o ambiente hospitalar, onde ocorrem as relações multiprofissionais 

na área da saúde, serviu de objeto de estudo. O recorte: mulheres com câncer de mama em 

fase de tratamento. Com base na problematização (relações comunicacionais entre pacientes e 

profissionais da saúde) e na escolha do objeto, ou seja, diante do problema estudado e das 

reflexões advindas dessa proposta, são delineadas as hipóteses. A partir de então, são 

apontados os objetivos gerais e específicos, os quais possibilitam a análise dos aspectos 

teóricos e práticos que dão suporte ao trabalho. 

O percurso metodológico justifica-se na escolha da Teoria da Representação Social 

(TRS)  proposta  por  Serge  Moscovici  (2010),  utilizada  como  instrumento  de  análise  dos 

relatos de pacientes e profissionais da saúde. Para auxiliar a metodologia, recorremos a 

Fernando e Ana Maria Cavalcanti Lefévre (2006), em sua visão sobre o Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC), imprescindível à construção do corpus para as análises. 

Esta tese, portanto, estrutura-se da seguinte forma: no primeiro capítulo, apresentamos 

o objeto da pesquisa, alguns dados estatísticos sobre a doença e, numa breve explanação, 

falamos dos mitos, tabus, estigmas e traumas gerados pelo câncer de mama. Ao buscar uma 

breve aproximação com as artes plásticas, viajamos no tempo para observar como alguns 

artistas retrataram a questão: o seio como símbolo de feminilidade, fertilidade, objeto de 

desejo etc., e também o próprio câncer de mama. A discussão sobre fé e ciência é promovida 

no sentido entender o câncer de mama sob diferentes esferas de representação – bem como as 

ideias de senso comum replicadas nas relações sociais. Deixando a parte simbólica de lado 

(mas não totalmente), relatamos os aspectos físicos e os diferentes tipos de recursos médicos 

disponíveis para tratar o câncer de mama. Para encerrar este capítulo, abordamos a questão da 

mídia, as campanhas públicas e privadas de esclarecimento e incentivo à prevenção, bem 

como as notícias veiculadas nos meios de comunicação. 

O segundo capítulo, mais teórico, além de descrever o cenário comunicacional na 

atualidade (com foco na relação: profissionais da saúde versus pacientes), busca na Psicologia 
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da Comunicação, destacada na obra John Parry (1972), o conceito das Sete Barreiras da 

Comunicação Humana. Também é utilizado o suporte teórico de outros autores, como: Berlo 

(1999) e Watzlawick (2007), o qual formula quatro axiomas da comunicação, que são 

discutidos e exemplificados no sentido de enfatizar as práticas discursivas na relação entre 

pacientes e profissionais da saúde. Nesta etapa, o trabalho, ao analisar a rotina do tratamento 

de câncer de mama, mostra a importância das teorias da comunicação para melhor entender os 

conflitos comunicacionais na área da saúde. No que diz respeito às políticas governamentais, 

o capítulo ainda abordará conceito e estratégias de comunicação pública de saúde. 

O capítulo seguinte discute o ensino médico frente às novas demandas da sociedade. O 

objetivo é entender o ensino baseado no modelo biomédico, no sentido de identificar os 

pressupostos teóricos e práticos da comunicação presentes nos cursos de Medicina atuais. E, 

assim, verificar o que é preciso ser feito para melhorar o entendimento do ato médico e a 

relação dos profissionais da saúde com os pacientes. 

No último capítulo, são estudados e interpretados os depoimentos colhidos em campo, 

para entender a construção discursiva na relação entre profissionais da saúde e mulheres com 

câncer de mama. Um dos aspectos observados foi: como essas pacientes encararam a doença e 

de que modo receberam o diagnóstico? Também são identificadas as dificuldades que as 

pacientes têm para entender tanto a doença quanto o tratamento – levando em conta as 

questões psicológicas, sociais e familiares. 

A partir das hipóteses e objetivos apresentados para este trabalho, nas considerações 

finais discutimos a importância do ensino da Comunicação nos cursos de Medicina e o quanto 

isso pode contribuir para amenizar os problemas existentes na rotina hospitalar (em especial, 

no setor público), na relação entre profissionais da saúde e pacientes com câncer de mama. 
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CAPÍTULO I 

CÂNCER DE MAMA 

E REPRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 

Eu sou aquela mulher 

a quem o tempo muito ensinou. 

Ensinou a amar a vida 

e não desistir da luta, 

recomeçar na derrota, 
renunciar a palavras 

e pensamentos negativos. 

Acreditar nos valores humanos 

e ser otimista. 

Creio na força imanente 

que vai gerando a família humana, 

numa corrente luminosa 

de fraternidade universal. 

Creio na solidariedade humana, 

na superação dos erros 

e angústias do presente. 

Aprendi que mais vale lutar 

do que recolher tudo fácil. 

Antes acreditar do que duvidar. 

 
Cora Coralina, O tempo muito me ensinou 

 

1. Representações simbólicas do peito, seio, teta e mama 
 

Inúmeras são as doenças que acometem o ser humano. O câncer, porém, carrega um 

forte estigma social que também se estende a familiares e amigos. Ao mesmo tempo em que 

precisam estar atentos para não demonstrar compaixão diante de situações complexas e para 

as  quais  não  existem  ainda  respostas  da  comunidade  cientifica,  essas  pessoas  precisam 

também prestar ajuda aos enfermos em diferentes situações. 

Às vezes, a palavra câncer sequer é pronunciada, como se por si só já representasse uma 

sentença de morte. E não são poucos os sentimentos que envolvem as pessoas com câncer, menos 

ainda os mitos em relação à doença e aos tratamentos – muitos, ainda experimentais, apesar dos 

altos investimentos em pesquisas. Mesmo sendo uma doença bastante antiga, o fato é que o 

câncer em geral (e o de mama em particular) continua atormentando corações e mentes. 
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A priori, as definições e sentidos atribuídos às imagens e às múltiplas palavras 

representativas da feminilidade (peito, seio, teta e mama) podem ser consideradas sinônimas, 

conforme as definições encontradas no Dicionário Aurélio (2002). Podem ser usadas também 

como figuras de linguagem: coragem, ânimo, valor, alma e coração. E ainda: peito aberto – 

representa  coração  franco  e  sincero;  bater  nos  peitos  –  demonstrar  arrependimento, 

arrepender-se; criar no peito – amamentar no peito; no peito e na raça, do peito – com 

coragem; amigo do peito – do coração. No Dicionário Houaiss (2010), a definição é mais 

técnica: “na mulher, [mama é] cada uma das duas projeções hemisféricas situadas sobre a 

camada subcutânea por cima do músculo peitoral maior; glândula mamária; seio, peito”. 

Historicamente, sabe-se que a mulher sempre foi elemento de representação simbólica, 

seja na pintura, na poesia, na música ou na escultura. São abordadas, entre outras questões, a 

sensualidade, a maternidade, o poder feminino e o ideal de beleza em si. 

Sendo assim, e como a proposta deste trabalho é focar a mulher com câncer de mama 

e analisar as relações comunicacionais da paciente com os profissionais da saúde, serão 

apresentados recortes de algumas figuras em que a mulher é representada com seios à mostra. 

A partir de diferentes imagens, será possível identificar, ao longo dos séculos, os variados 

contextos socioculturais onde a mulher foi recoberta de símbolos... E os seios estão quase 

sempre em destaque, à mostra, confirmando a frase de Pablo Picasso: “A arte é uma mentira 

que revela a verdade”. 

A imagem feminina está, portanto, representada na sociedade por diferentes divindades para 

simbolizar, por exemplo, a justiça, a medicina, a educação e a agricultura; na figura da Vênus de 

Willendorf, encontrada na Áustria, e que, segundo estudiosos, foi talhada em pedra há quase 30 mil 

anos a.C., no período Paleolítico, e mede 9 cm; na deusa-mãe que, por suas formas abundantes e 

rechonchudas, é símbolo da fecundidade, da abundância e da vida, uma das divindades mais 

veneradas da mitologia greco-romana. 

 
 

Figura 1. Vênus de Willendorf. Atualmente no Museu de História Natural de Viena.
13

 
 

 
13 

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_de_Willendorf>. Acesso em: 25 mar. 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_de_Willendorf
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Em verso e prosa, os seios são cânticos de liberdade e poesia. Acionam a memória 

 

afetiva, como nos santuários em morros do Afeganistão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Morros do Afeganistão. Fotografia: Carolee Pelos.
14

 

 
 

Na perspectiva político-ideológica, os seios são um indicativo de feminilidade e um 

atrativo sexual. Na voz popular, também os sentimentos de força, confiança e liberdade são 

representados por seios nus. É o que mostra a obra de Ferdinand Victor Eugéne Delacroix, 

(1798-1863), intitulada A liberdade guiando o povo. 

 
 

 
 

 

Figura 3. A liberdade guiando o povo (1830). Artista: Ferdinand Victor Eugéne Delacroix. 

Museu do Louvre, Paris.
15

 
 

 
 
 

14 Disponível em: <http://sindromedeestocolmo.com/2009/10/deusa_de_assomb/>. Acesso em: 7 dez. 2010. 
15 

Disponível em: 

<http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673237674&CURRE 

http://sindromedeestocolmo.com/2009/10/deusa_de_assomb/
http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?CONTENT%3c%3ecnt_id=10134198673237674&amp;CURRENT_LLV_NOTICE%3c%3ecnt_id=10134198673237674&amp;FOLDER%3c%3efolder_id=9852723696500815&amp;bmUID=1144264989981
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De Gustave Coubert, a pintura abaixo revela uma textura translúcida em tom pálido, 

verde azulado, das veias à pele. 

 
 

Figura 4. Woman in the waves (1868). Artista: Gustave Coubert (1819-77). The Metropolitan 
 

Museum of Art, Nova York.
16

 
 

 
 

Embora nessa obra de Coubert a imagem da mulher sugira aspectos sensuais, deve-se 

destacar que a perfeição dos seios contrasta com a leveza do olhar e dos braços. Essa imagem 

caracteriza parte do universo simbólico da mulher, independente do momento sócio-histórico. 

Uma imagem, portanto, atemporal. 

No século XVIII, o quadro La Verità desvelata dal tempo, de Giambattista Tiepolo, 

mostra uma mulher com o seio esquerdo descoberto e com um espelho na mão, que reflete sua 

nudez, obrigando a Mentira, representada pela figura masculina, a fechar os olhos. 

 

 

 
 

Figura 5. La Verità desvelata dal tempo (s/d). Artista: Giambattista Tiepolo (1696-1770). 
 

O afresco original está em um museu de Vicenza.
17

 

 
 

NT_LLV_NOTICE%3C%3Ecnt_id=10134198673237674&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500815& 

bmUID=1144264989981>. Acesso em: 17 nov. 2010. 
16 

Disponível em: <http://www.artchive.com/artchive/C/courbet/courbet_woman_in_waves.jpg.html>. Acesso 

em: 22 nov. 2010. 
17 

Disponível em: <http://www.museicivicivicenza.it/it/mcp/opera.php/9682>. Acesso em: 22 nov. 2010. 

http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?CONTENT%3c%3ecnt_id=10134198673237674&amp;CURRENT_LLV_NOTICE%3c%3ecnt_id=10134198673237674&amp;FOLDER%3c%3efolder_id=9852723696500815&amp;bmUID=1144264989981
http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?CONTENT%3c%3ecnt_id=10134198673237674&amp;CURRENT_LLV_NOTICE%3c%3ecnt_id=10134198673237674&amp;FOLDER%3c%3efolder_id=9852723696500815&amp;bmUID=1144264989981
http://www.artchive.com/artchive/C/courbet/courbet_woman_in_waves.jpg.html
http://www.museicivicivicenza.it/it/mcp/opera.php/9682
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A figura feminina é representada com perfeição e beleza nas esculturas de Afrodite, 

nas quais os seios aparecem expostos ou recobertos com vestes leves. Por ser o primeiro 

vínculo afetivo que o ser humano vivencia, representa sensações de afeto infantil, calor e 

amor – busca, aliás, que se tornará incessante ao longo da vida. 

 

 
 

 

Figura 6. Vênus Genitrix. Artista: Calimaco. Museu do Louvre, Paris.
18

 

 
 

Esculpida em mármore, a Vênus de Milo representa Afrodite, deusa grega do amor 

sexual e da beleza física. 

 

 
 

Figura 7. Vênus de Milo. Artista: Alexandros de Antióquia. 

Museu: do Louvre, Paris.
19

 
 

 
18 

Disponível em: 

<http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673225840&CURRE 

NT_LLV_NOTICE%3C%3Ecnt_id=10134198673225840&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500785>. 

Acesso em: 22 nov. 2010. 
19 

Disponível em: 

<http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673237785&CURRE 

http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?CONTENT%3c%3ecnt_id=10134198673225840&amp;CURRENT_LLV_NOTICE%3c%3ecnt_id=10134198673225840&amp;FOLDER%3c%3efolder_id=9852723696500785
http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?CONTENT%3c%3ecnt_id=10134198673225840&amp;CURRENT_LLV_NOTICE%3c%3ecnt_id=10134198673225840&amp;FOLDER%3c%3efolder_id=9852723696500785
http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?CONTENT%3c%3ecnt_id=10134198673237785&amp;CURRENT_LLV_NOTICE%3c%3ecnt_id=10134198673237785&amp;FOLDER%3c%3efolder_id=9852723696500817
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A escultura abaixo denota compunção, buscando traduzir em pedra “o sobrecenho 

austero”, que figura num dos versos: o modelado dos olhos lembra as deformações de “O 

grito”, de Munch. Apenas ao contrário do que diz o poema, fecha as pálpebras. O efeito 

engraçado vem do contraste entre a expressão de solenidade afetada, oposta aos seios 

espevitados e oferecidos (COLI, 2009). 

 

 
 

Figura 8. Musa impassível (s/d). Artista: Victor Brecheret (1894-1955). 

Pinacoteca do Estado, São Paulo.
20

 

 
 

Constituído de significados e representações, o seio para a mulher vai muito além da 

funcionalidade da matéria. Simbolicamente, carrega os anseios, os sentimentos e as dúvidas que 

as mulheres sentem ao falar de câncer de mama. Também no que tange à estética, a figura dos 

seios perfeitos, cada vez mais presente no imaginário feminino, faz crescer o número de mulheres 

que recorrem às cirurgias plásticas para reparar defeitos que, muitas vezes, não existem. A esse 

respeito, o renomado professor e cirurgião plástico Ivo Pitanguy pondera, quando questionado se 

não realizaria determinada cirurgia caso o resultado fosse contra o seu senso estético: 

 

Existem mamas enormes que são ridículas, não são sensuais, são 

grosseiras, são feias. Vêm da imagem americana [de que bustos fartos são 

mais bonitos]. Há pessoas que querem mudar o biótipo, mas é preciso 

conviver com ele. Há pacientes que vêm achando que posso esculpi-las. 

Não  tenho  a  pedra  do  escultor.  Tenho  as  limitações da  ortodoxia  da 

forma. (GALVÃO, 2010, p.C5) 

 

 
NT_LLV_NOTICE%3C%3Ecnt_id=10134198673237785&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500817>. 

Acesso em: 22 nov. 2010. 
20 

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Musa_Impass%C3%ADvel>. Acesso em: 22 nov. 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Victor_Brecheret
http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?CONTENT%3c%3ecnt_id=10134198673237785&amp;CURRENT_LLV_NOTICE%3c%3ecnt_id=10134198673237785&amp;FOLDER%3c%3efolder_id=9852723696500817
http://pt.wikipedia.org/wiki/Musa_Impass%C3%ADvel
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Culturalmente,   os   conceitos   sobre   os   seios   e   seus   significados   simbólicos, 

incorporados ao senso comum, revelam os anseios subjetivos da alma e do espírito. 

Representa, de forma figurativa, o cerne da feminilidade e da família em toda a sua 

profundidade. Por exemplo, quando se utiliza a expressão “no seio da família”, evidencia-se 

algo intimista e aconchegante. Remete à ideia de cuidado de mãe, colo, proteção. 

 

 
 

Figura 9. La notte. Artista: Michelangelo (1475-1564).
21

 

 
A arte como expressão máxima da sensibilidade artística pode ser constatada na 

escultura La notte, de Michelangelo, que retrata um câncer de mama em estágio avançado (e 

identificado nessa imagem por  estar  de  acordo com as  características de  câncer, como: 

formato, textura e densidade, alterações na pele que recobre a mama e mamilo, mama mais 

esticada ou retraída em algum ponto, vermelhidão ou outra alteração cutânea ou no tamanho e 

forma dos seios). Ainda na Renascença italiana, Raffaelo Sanzio foi outro grande artista a 

abordar o câncer de mama, ao retratar sua amada, filha de um padeiro, na obra La Fornarina. 

 

 
 

Figura 10. La Fornarina. Artista: Raffaelo Sanzio (1483-1520). 
 

La Galleria Nazionale d'Arte Antica, Roma.
22

 

 

 
21   

Disponível em: <http://claudioferrarini.wordpress.com/2010/09/01/113/>. Acesso em: 30 abr. 2011. 

http://claudioferrarini.wordpress.com/2010/09/01/113/
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Mais uma imagem que retrata uma mulher com câncer de mama é do pintor e gravador 

holandês Rembrandt, na obra em que Bathsheba aparece nua, lendo uma carta do rei David 

exigindo sua presença no palácio. 

 
 

Figura 11. Bathsheba. Artista: Rembrandt (1606-69). Museu do Louvre, Paris.
23

 
 

 
 

Foi possível identificar a presença de câncer de mama nas obras acima graças às 

diferentes características que podem ser detectadas em um exame clínico de rotina, e que, 

posteriormente, deverão ser investigadas em análises mais aprofundadas. 

 

2. Câncer de mama: verdades, estigmas e prevenção 
 

Devido a sua alta incidência, o câncer de mama feminino gera temores, sobretudo 

relacionados aos efeitos psicológicos, que costumam afetar a percepção da sexualidade e a 

própria imagem pessoal. Segundo o Ministério da Saúde (INCA, 2010),
24  

o câncer é uma 

doença cruel, e as estatísticas indicam o aumento de sua frequência tanto nos países 

desenvolvidos quanto nos que estão em desenvolvimento. 

Nas décadas de 1960 e 1970 houve um aumento de 10% nas taxas de incidências 

ajustadas por idade e nos registros de câncer baseados na população de diversos continentes. 

No Ocidente, a incidência câncer de mama foi de 30%, segundo a Sociedade Americana de 

Câncer (INCA, 2010).
25 

A hipótese de crescimento dessa ocorrência é atribuída ao fato de que 

as mulheres estão indo mais ao médico, ou seja, o diagnóstico é registrado nas estatísticas 

 

 
22 Disponível em: <http://www.galleriaborghese.it/barberini/it/fornarin.htm>. Acesso em: 22 nov. 2010. 
23 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Bathsheba_at_Her_Bath>. Acesso em: 22 nov. 2010. 
24 

Disponível em: <http://www.inca.gov.br/estimativa/2010/index.asp?link=conteudo_view.asp&ID=1>. Acesso 

em: 9 maio 2011. 
25 

Idem. 

http://www.galleriaborghese.it/barberini/it/fornarin.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Bathsheba_at_Her_Bath%3e.%20Acesso%20em%3A%2022%20nov.%202010
http://www.inca.gov.br/estimativa/2010/index.asp?link=conteudo_view.asp&amp;ID=1
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oficiais. O estilo de vida da mulher moderna também é outro fator considerado preponderante 

para o aumento de casos. 

Para a mulher, o desafio inicial após receber o diagnóstico de câncer é superar o 

choque diante dessa confirmação. Na sequência, ela terá que reunir forças para dar início ao 

tratamento. E é nessa hora que pacientes e familiares costumam ter dúvidas e inseguranças – o 

que torna as relações familiares mais explícitas, aflorando a capacidade de escuta e de 

discussão sobre vários fatores. Na observação de Dousset, 

a  doença  vivenciada,  sendo,  portanto,  devastadora  tanto  em  termos 

físicos quanto psíquicos para mulher, age como um revelador de nossa 

condição humana efêmera, mas também de nossa situação afetiva e social 

em um dado momento: uma situação precária ou estabelecida, uma 

cobertura social eficiente ou não, um casal harmonioso ou em conflito, 

uma  família  na  qual  podemos  nos  apoiar  ou  um  ninho  de  cobras,  a 

solidão ou um grupo de amigos. Ela desnuda também o funcionamento de 

nossas relações acolhidas ou impostas, e nos mostra sobre o que elas são 

construídas, a troca, o dinheiro, a dominação, o amor, o sexo, o dever, a 

confiança,   o   ciúme   etc.   Ou   um   pouco   de   tudo   em   proporções 

harmoniosas. (DOUSSET, 1999, p.181-182). 

Na crônica “A liturgia da morte”, Alves (2008) escreve que a palavra câncer está 

representada por significados simbólicos com a morte: 

Há um tumor maligno no seu cérebro. Quando ele disse. É um tumor 

inoperável. Depois de um longo silêncio, o homem lhe perguntou com voz 

tranquila: “Quanto tempo me resta, doutor?” “Não é possível dizer ao certo”, 

respondeu o médico, “mas penso que uns seis meses […]” O homem voltou- 

se para sua esposa assentada ao lado e lhe disse: “Chegou à hora de viver a 

liturgia da morte [ … ] ” ( A L V E S , 2 0 0 8 p . C 2 ) 

A reação desse marido remete à difícil fase que a paciente e a família vivem ao receber 

a notícia do diagnóstico de câncer, independente do estágio em que estiver a doença. Está no 

imaginário coletivo vivenciar a liturgia da morte. Quando alguns ainda dizem “aquela mulher 

é cancerosa”, tal comentário também está carregado de simbolismos e preconceitos que fazem 

parte do imaginário popular. De modo que o percurso do tratamento acaba se transformando 

em mais um desafio diante da grande complexidade que a doença apresentará à paciente 

diagnosticada com câncer de mama. 
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No  Dicionário  Houaiss  (2010),  uma  das  definições  para  o  verbete  câncer  é: 

“doença caracterizada por proliferação celular anárquica, incontrolável e incessante, que 

geralmente invade os tecidos, podendo gerar metástases em várias partes do corpo e 

reaparecer após tentativa de retirada cirúrgica”. A biologia explica tratar-se de células 

agrupadas  que  se  compõem  como  um  esquema  de  tecidos  do  tipo  de  revestimento, 

conjuntivo e sanguíneo. Na literatura médica, em vez da palavra câncer é usado o termo 

carcinoma, cujo nome antigo era epitelioma. 

Em linhas gerais, o câncer pode se desenvolver a partir de qualquer tecido no interior 

de qualquer órgão, à medida que as células cancerosas cresçam e se multipliquem, formando 

uma massa de tecido canceroso que invadirá os tecidos adjacentes – e que ainda poderá se 

disseminar e produzir metástases em várias partes do organismo. 

O câncer de mama ou cancro de mama é a forma mais comum desse tipo de patologia 

em mulheres, atingindo, no Ocidente, aproximadamente 1 em cada 9 e 1 em cada 13 mulheres 

até os 90 anos de idade. E o número de casos vem crescendo significativamente desde 1970, 

tanto que, como vimos, o estilo de vida moderno do mundo ocidental já é atribuído a essa 

incidência. 

A seguir, detalharemos a anatomia da mama, tipos de câncer e também de exames e 
 

tratamentos. 
 

2.1. Mama: anatomia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Interior da mama.
26

 
 

 
 

Esta  figura  representa  o  interior  de  uma  mama  humana,  também  popularmente 

conhecida como seio ou peito. As mamas são responsáveis pela produção de leite para os 

 

 
 

26 
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Breast_anatomy_normal_scheme.png>. Acesso em: 25 

abr. 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro%3ABreast_anatomy_normal_scheme.png
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bebês na primeira fase da vida (em média, dos 2 aos 3 anos). No esquema de um seio de uma 

mulher adulta pode-se ver: 

1) caixa torácica; 
 

2) músculo peitoral; 
 

3) lóbulos; 
 

4) mamilos; 
 

5) aréola; 
 

6) ductos; 
 

7) tecido adiposo; 
 

8) pele. 
 

O seio ou mama é composto principalmente de tecido gorduroso. No interior dessa 

gordura existe uma rede de lobos compostos por muitos pequenos lóbulos que contêm 

glândulas produtoras de leite. Pequenos ductos ligam as glândulas, lóbulos e lobos, e levam o 

leite para o mamilo localizado no centro da aréola. Uma grande quantidade de vasos 

sanguíneos e linfáticos percorre toda a mama para nutrir as células e drenar seus resíduos. 

 

2.2. Câncer 
 

O câncer, do ponto de vista biomédico, caracteriza-se como um tumor, nódulo, 

melanoma, linfoma, carcinoma. A célula cancerosa, em tese, é parte do próprio corpo – uma 

parte que resolveu se rebelar, se multiplicar de modo descontrolado. As células normais se 

tornam más ao sofrerem mutações em seu DNA.  Dousset (1999, p.20) define o câncer como 

“uma doença causada pela proliferação de células que, ao invés de morrer de morte natural, 

desenvolvem-se sem cessar”. 

Observar os fatores genéticos aliados ao histórico familiar faz parte dos procedimentos de 

prevenção do Inca (2010).
27 

O risco de uma mulher apresentar um câncer de mama aumenta três 

vezes se a mãe tiver a doença. As mulheres que apresentam essa mutação genética no histórico 

familiar têm a probabilidade de 80% a 90% de desenvolver câncer de mama. 

No caso desse câncer, o mapeamento genético colabora com os profissionais da saúde, 

pois o problema pode ser identificado mais rapidamente e melhor. A mulher com histórico 

familiar será capaz até mesmo preveni-lo, se receber orientação adequada sobre as medidas 

preventivas. 

 
27 

Disponível em: <http://www.inca.gov.br/estimativa/2010/index.asp?link=conteudo_view.asp&ID=1>. Acesso 

em: 9 maio 2011. 
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Para entender melhor como o câncer de mama se manifesta de maneira incisiva na 

sociedade, tomaremos como base a matéria “21 perguntas que a medicina não sabe como 

responder”, publicada na revista Superinteressante (SZKLARZ, 2010).
28 

Recuando um pouco 

no tempo, vemos que as mulheres do início do século passado menstruavam por volta dos 17 

anos. Casavam cedo. Tinham, em média, sete filhos ou mais (em intervalos curtos). Em 

função disso, ficavam sem menstruar até o final da amamentação. Também entravam na 

menopausa   muito   cedo,   “por   volta   dos   40   anos   de   idade”   (SZKLARZ,   2010). 

Consequentemente, a mulher menstruava apenas poucas vezes ao longo da vida. E isso 

significa, conforme observa na referida matéria a cancerologista Raquel Andrade Ribeiro, 

“que o tecido mamário era menos exposto à ação do estrógeno, pois a produção desse 

hormônio diminui durante a gravidez e o aleitamento. [...] E sabemos [que o estrógeno] 

estimula o crescimento de grande parte das neoplasias [...] da mama” (Idem). De modo que 

esse aumento significativo dos casos de câncer de mama pode ser atribuído ao contexto atual. 

Com maior longevidade e menor quantidade de filhos, as mulheres de hoje ficam mais vezes 

menstruadas e, portanto, com maior exposição ao estrógeno. 

Além da predisposição genética, outros fatores também são considerados nas recentes 

estatísticas sobre o aumento dos índices de câncer de mama em mulheres com idade mais de 40 

anos: não ter gerado filhos; não ter amamentado; ter feito, durante a menopausa, reposição hormonal 

por mais de cinco anos; ter sofrido (ou ainda sofrer) exposição a produtos químicos e/ou a 

pesticidas, fertilizantes e outros agentes que podem provocar câncer; ter utilizado pílula 

anticoncepcional durante muito tempo; ser adepta de dieta rica em gorduras de origem animal, mas 

pobre nas de vegetal; ter o hábito de consumir carne vermelha em excesso, abusar do álcool etc. 
 
 

2.3. Importância da informação 
 

O Ministério da Saúde criou estratégias de comunicação para conscientizar sobre a 

necessidade de as mulheres fazerem os exames de prevenção regularmente. Cabe enfatizar 

que acompanhar a evolução do câncer (estadiamento), entender quais são os fatores de risco, 

os meios de prevenção; saber, a partir do diagnóstico, quais os diferentes tipos de tratamento, 

são questões fundamentais. Quanto mais esse tema for socializado, menor será o estigma 

gerado pela falta de conhecimento sobre a doença. 

 

 
 

28 
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2.4. Estágios do câncer de mama 
 

Como pôde ser  observado, o  caminho mais rápido para reduzir drasticamente as 

mortes em função do câncer é o seu diagnóstico precoce. E, no caso específico de câncer de 

mama, são vários os estágios da doença, conforme aponta Nogueira (2009, p.62): 

Estágio 1: tumor com dois centímetros ou menos de diâmetro; 

Estágio 2: chega aos nódulos linfáticos axilares; 

Estágio 3: invade nódulos linfáticos ou atinge nódulos mamários; 

Estágio 4: atinge órgãos distantes, como ossos e fígado. 

Com o avanço da medicina, atualmente há muitos métodos para o diagnóstico precoce da 

doença. Além do rastreamento, o autoexame é considerado de suma importância devido ao baixo 

(ou nenhum) custo e, ainda, por diminuir o risco de cirurgias, tratamentos agressivos e óbitos. 

A seguir, apresentaremos os exames atualmente disponíveis para a análise da doença. 
 
 

2.5. Exames: tipos, denominações e conceitos 
 
 

Antes de detalhar os tipos de exames para detectar o câncer de mama, é importante 

apresentar um  quadro  elaborado pelo  Inca,  no  qual  são  levadas  em  conta  as  seguintes 

variáveis: idade, frequência e tipo de exame. 

 
 
Quadro 4. Parâmetros para estimativa de procedimentos no rastreamento do câncer de 

mama, conforme os grupos da população-alvo. 
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Autoexame 

 
Deve ser realizado entre sete e dez dias após o início da menstruação. Além de 

permitir que a mulher conheça melhor a própria mama, esse tipo de exame caseiro também 

possibilita que ela identifique nódulos a partir de um centímetro de diâmetro, acompanhados 

ou não de dor. No entanto, os médicos fazem um alerta importante: se a mulher identificar um 

nódulo, isso não significa ter câncer, porém ela deve procurar ajuda especializada para uma 

investigação mais detalhada. Outros sinais que podem ser observados no autoexame são 

eventuais alterações na pele que recobre a mama, como: abaulamentos, retrações ou aspecto 

semelhante ao da casca de laranja. 

O ideal é que a mulher se submeta todo mês ao autoexame. No entanto, embora as 

campanhas na mídia, nos ambulatórios e/ou nos postos de saúde sejam feitas de maneira 

intensiva, na prática, segundo pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, publicada na Revista de 

Saúde Pública (BRITO et al., 2005),
29 

as mulheres não realizam o autoexame com   a 

frequência recomendada. 

 
Apalpação da mama, como fazer? 

 
No autoexame, a pressão com os dedos deve ser feita com suavidade, em pequenos 

movimentos circulares (do diâmetro de uma moeda pequena), procurando descobrir algum 

espessamento dos tecidos ou caroço. Deslocar gradualmente a mão numa série de círculos ao 

redor do seio, até ter tateado todo o órgão. 

 

 
 

 

Figura 13. Autoexame. Foto: Corbis.
30

 

 

 
 

29 
Disponível em: <http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034- 

89102005000600002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  8  maio 2011. 
30 

Disponível em: < http://menoscaloriasmaisvida.files.wordpress.com/2008/10/auto-exame-07-corbis.jpg>. 

Acesso em: 22 nov. 2010. 
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Diante do espelho, a mulher deve observar suas mamas, procurando alterações nos 

mamilos ou pregas na pele, assim como covinhas. Na sequência, juntar as mãos atrás da cabeça 

para empurrá-la para frente. Observar se há alguma mudança na pele ou na forma das mamas. 

Na sequência, apertar as mãos firmemente contra os quadris e dobrar-se um pouco para a frente. 

Observar com muita atenção se a pele ou a forma das mamas sofrem alguma mudança. 

 
 
 
 

 
 

Figura 14. Autoexame diante do espelho. Ilustração: autor desconhecido.
31

 
 

 
 

Deitada com uma almofada pequena embaixo das costas do lado direito, com o braço 

desse mesmo lado sob a nuca, apalpar ambos os seios. 

 

 
 

Figura 15. Autoexame em posição deitada. 
 

Ilustração: autor desconhecido.
32

 
 

 
 

Com os três dedos do meio da sua mão esquerda, examinar uma das mamas, firme e 

cuidadosamente, em toda a sua extensão. Começar pela superfície externa, apertando a parte 

média e plana dos dedos contra a mama. Movê-los em pequenos círculos de fora para dentro, 

 
31 

Disponível em: 

<http://3.bp.blogspot.com/_raRPARzPlIw/TA2IlDWLZhI/AAAAAAAAADQ/pUQJGhv1M18/s1600/auto- 
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até chegar ao mamilo. Prestar atenção se existem massas ou inchaços não percebidos antes. 

Repetir o procedimento para examinar a outra mama. 

Agora, em pé, tocar suavemente a mama direita com os dedos da mão esquerda, 

começando na axila e movendo pouco a pouco a mão ao redor da mama em direção ao mamilo. 

Inverter a posição para examinar o lado esquerdo. Esse exame pode ser feito também durante o 

banho, já que, com o peito ensaboado, os dedos deslizam facilmente e não é preciso pressionar. 

 

 
 

Figura 16. Autoexame em pé (durante o banho). 
 

Ilustração: autor desconhecido.
33

 
 

 
 

Realizados a cada seis meses por um profissional médico, o exame clínico e o das 

mamas devem obedecer a uma rotina de consulta ginecológica (ou de um clínico geral). Em 

caso de alguma evidencia de câncer de mama, o médico pode encaminhar a um especialista. O 

exame  clínico  não  substitui  o  exame  radiológico  (mamografia),  pois  nódulos  que  não 

aparecem no exame clínico podem ser observados na mamografia. 

 
 

Figura 17. Exame clínico. Foto: autor desconhecido.
34

 

 
33 
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Exames com aparelhos: mamografias padrão e digital e ressonância digital 

 

O Inca recomenda que a mamografia seja realizada anualmente, em mulheres a partir 

dos 40 anos de idade ou já a partir dos 35 anos, quando existir histórico de câncer de mama na 

família. E o período ideal para a realização do exame é após o período menstrual. 

 

Mamografia de rotina 
 

Também conhecida como screening, a mamografia de rotina é um tipo de exame 

realizado com baixa dose de raios X em mulheres que não apresentam sintomas, nem queixas de 

câncer. É feita uma rápida compressão das mamas para que os raios X possam incidir sobre as 

mesmas e produzir imagens que serão analisadas pelo radiologista com especialização para 

interpretá-las de modo adequado, identificando, se for o caso, pequenos tumores que não 

poderiam ser detectados pelo toque. Quanto antes for diagnosticado o câncer de mama, maiores 

são as chances de cura.
35

 

 
Mamografia diagnóstica 

 
Exame realizado com incidência de raios X em mamas quando há indícios de alguma 

anomalia (mais comuns: massas e microcalcificações) detectada em autoexame, exame clínico 

ou mamografia de rotina. Nessa modalidade, é possível avaliar se o nódulo é benigno ou não. 

Em caso de suspeita de um tumor canceroso, o médico solicitará biópsia do tecido.
36

 

As imagens a seguir demonstram como esse exame é realizado. 
 

 

 

Figuras 18 e 19. Exame de mamografia com incidência de raios X.
37
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Nas próximas figuras, a mancha destacada no quadro é uma forma de identificar a 

presença de tumor. 

 
 

Figuras 20 e 21. Diagnóstico de câncer (mamografia digital). 
 

Montagem sobre foto de Pedro Rubens.
38

 

 
Ressonância magnética 

 
Método adjunto da mamografia e da ultrassonografia, a ressonância magnética das 

mamas auxilia na detecção, na caracterização e no planejamento terapêutico do câncer de 

mama.  Por  ter  alta  sensibilidade  e,  consequentemente,  detectar  lesões  que  escapam  aos 

exames de mamografia convencionais, tem sido cada vez mais utilizado em mulheres que 

apresentam alta probabilidade de desenvolver câncer de mama, bem como no 

rastreamento da mama contralateral em mulheres com diagnóstico de câncer 

de mama para pesquisa de neoplasias sincrônicas; na procura da lesão 

primária oculta em pacientes com metástases axilares; na caracterização de 

achados duvidosos na mamografia ou na ultrassonografia; para determinar a 

extensão local do câncer de mama; para verificar a presença e a extensão de 

doença  residual,  especialmente  quando  margem  cirúrgica  é  positiva  no 

exame histológico; para avaliar a resposta à quimioterapia neoadjuvante; na 

diferenciação entre cicatriz cirúrgica e recorrência tumoral nas pacientes 

previamente tratadas por câncer de mama; [e] na avaliação da integridade 

dos implantes mamários. (CHALA e BARROS, 2007, p.4-6)
39

 

Porém, não pode ser empregada pelo médico “como critério para [que seja ou não 
 

indicada a] investigação histológica de lesões [consideradas] suspeitas por critérios clínicos, 

mamográficos ou ultrassonográficos” (Idem). Ademais, até o momento ainda não existe trabalho 

na literatura científica comprovando que esse tipo de exame pode ser utilizado para investigar 

câncer de mama naquelas mulheres que estão fora do grupo de alto risco para a doença. 

 
 

38 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/especiais/saude/p_034.html>. Acesso em: nov. 2010. 
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Ultrassom e ressonância magnética nuclear (RMN) 
 

Além do autoexame, do exame clínico e da mamografia, os exames de ultrassom e 

ressonância magnética nuclear auxiliam no diagnóstico. O RMN consiste em colocar a 

paciente num campo magnético intenso, para que os tecidos sejam examinados por métodos 

de ressonância nuclear. As imagens tridimensionais obtidas mostram alterações mínimas 

provocadas pelo câncer, e isso ajuda o cirurgião a realizar ressecção com margem de 

segurança.  As imagens tridimensionais ajudam a avaliar o tamanho, o formato, a textura e a 

densidade de um caroço mamário, quando as lesões malignas já foram diagnosticadas nos 

exames de mamografia. 
 

 

 
 

Figura 22. Ressonância magnética.
40

 
 

 
 

O exame precoce é indicado tanto para planejamento e acompanhamento de pacientes 

com câncer de mama quanto para mulheres que fazem parte do grupo de risco (com histórico 

pessoal e familiar ou com mamas muito densas, isto é, mais glândula e menos gordura – 

consiste de um tecido glandular e adiposo. Estas imagens auxiliam o cirurgião a realizar 

ressecção com margem de segurança.
41

 

 

Exames complementares 
 
 

Realizadas as mamografias e existindo a suspeita de câncer, é feita uma biópsia por 

meio de um computador que mescla imagens tridimensionais da mama. Após identificar a 

área que apresenta algum tipo de anomalia, são retiradas biópsias percutâneas (não cirúrgicas) 

 
 

40 
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da mama com auxílio de agulhas específicas. O objetivo é colher amostras de uma lesão 

mamária. Posteriormente, essas amostras serão investigadas em microscópio pelo médico 

patologista que analisa diferentes tipos de caroços, como cistos cheios de líquido e massas 

sólidas. 

 
PET scan 

 

A Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET, sigla para Positron Emission 

Tomography) é um tipo de diagnóstico realizado com base em imagens. Ele possibilita que os 

médicos avaliem se os tecidos e os órgãos funcionam normalmente (por exemplo, o fluxo 

sanguíneo, a utilização do oxigênio e o metabolismo do açúcar – glicose).
42 

As células 

cancerosas, por crescerem mais rápido que as outras, utilizam energia com maior velocidade. 

E para medir a intensidade com que a glicose (combustível do corpo) está sendo consumida, 

um marcador (glicose radioativa) é injetado no paciente e o seu corpo é escaneado por um 

Tomógrafo de Emissão de Pósitron. Se a glicose estiver sendo utilizada com maior rapidez em 

alguns lugares, pode ser um indício da presença de um tumor canceroso. 
 
 

BR-CA1 e BR-CA2 
 

Os genes BR-CA1 e BR-CA2 são identificados nos exames e denotam risco maior 

para tumores de mama. BI-RADS significa Breast Imaging-Reportin and Data System, uma 

classificação desenvolvida para ser utilizada com a mamografia. As categorias de avaliação 

do BI-RADS são: incompleto, negativo, achado(s) benigno(s), provavelmente benigno, 

suspeita de anormalidade, altamente sugestivo de malignidade (comprovada por intermédio de 

biópsia).
43 

Estes exames são indicados quando há  um histórico familiar da doença. 
 
 

2.6. Sinais e sintomas 
 
 

O primeiro sinal ou sintoma do câncer de mama para a maioria das mulheres é o 

aparecimento de nódulo (caroço) em uma das mamas. O nódulo maligno costuma ser duro, 

tem formato irregular e está bem aderido aos planos profundos. Normalmente, o benigno é 

arredondado, tem consistência mais elástica e é móvel à palpação. Vale lembrar que a maioria 

 
 
 
 

42 
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dos caroços na mama é benigna e não indica câncer. Porém só uma avaliação médica é capaz 

de diagnosticar corretamente. 

 
 

Figura 23. Sinais do câncer de mama. 

Ilustração: autor desconhecido.
44

 

 
 

Além dos nódulos, outros achados são importantes na avaliação de uma mama e 

podem sugerir a presença de uma doença maligna: 

  O mamilo pode se tornar mais sensível, mudar de características e alterar a forma 

(invertendo-se para dentro da pele ou ficando maior, avermelhado e inchado). A 

secreção de líquidos, sanguinolenta ou não, também deve despertar a atenção, 

principalmente se ocorrer em apenas uma das mamas. 

  Presença de linfonodos (gânglios) palpáveis ao redor da mama e nas axilas. 
 

  Aparecimento de veias salientes ao redor dos mamilos 
 

  Alterações no tamanho e na forma de uma das mamas, tornando-as assimétricas. 
 
 

3. O câncer no cenário midiático: uma visão geral 
 
 
 
 
 

3.1. Saúde da mulher versus mídia 

O peito é quase um olho da pessoa. 
 

Caetano Veloso 

 
Há muito tempo que a saúde da mulher é objeto de publicização em todos os canais 

midiáticos. E o interesse pelo tema câncer de mama pode ser encontrado na mídia impressa 

(jornais e revistas) desde o final do século XIX, em propagandas sobre a saúde da mulher no 
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contexto sociocultural do período. O câncer, em particular, sempre teve forte impacto na 

sociedade devido a todo o processo angustiante e doloroso que envolve a doença, sem falar na 

incerteza em relação à cura. Tanto que na França, por exemplo, a imprensa usa comumente a 

expressão longa doença para se referir ao câncer. 

Sem dúvida, informações divulgadas em reportagens, artigos e campanhas publicitárias 

podem colaborar (e muito!) para que pacientes e familiares tomem decisões mais conscientes e de 

forma rápida, pois, como já vimos, o tempo se torna uma questão essencial em casos de câncer. 

Todavia, a mídia impressa precisa estar mais atenta ao conteúdo a ser passado ao público, como 

apontam os resultados da seguinte pesquisa publicada no jornal Folha de S.Paulo: 

Autores analisaram 436 artigos e reportagens editados em oito dos principais 

jornais norte-americanos e cinco revistas de temas gerais para o público. Das 436 

matérias avaliadas, 140 destacaram a sobrevivência e somente 33 a morte e o 

morrer. Apenas 57 artigos relataram que os tratamentos fracassaram e 131 que 

um tratamento agressivo poderia provocar efeitos adversos. Apenas dois artigos, 

dentre os 436, eram sobre cuidados paliativos ou a necessária atenção ao paciente 

no fim de sua vida. Outra conclusão dos autores é a de que as publicações leigas 

oferecem uma visão inapropriadamente otimista sobre o tratamento do câncer, do 

seu resultado e do seu prognóstico. (ABRAMCZYK, 2010) 

Por outro lado, a teledramaturgia, ao menos no Brasil, costuma mobilizar a opinião pública. 

Exibidas em canais abertos, algumas novelas de sucesso já abordaram temas de grande comoção 

social, entre eles o câncer de mama – como foi o caso de Páginas da vida e Viver a vida, escritas 

por Manoel Carlos em 2006-7 e 2010-11, respectivamente. Ao final de cada capítulo eram exibidos 

depoimentos de mulheres que, entre outros temas, também relatavam suas experiências 

relacionadas ao câncer de mama: diagnóstico, processo de tratamento, superação de preconceitos, 

recuperação etc.
45 

Ao expor a questão em todo o território nacional, a televisão contribuiu para que 
 

fossem criados debates em torno do assunto, os quais tiveram continuidade e desdobramentos em 

outras mídias durante o período de exibição das novelas. 

No âmbito da Secretaria da Saúde, alguns mutirões costumam ser promovidos e 

amplamente divulgados. Devido ao fato de a incidência de câncer de mama ser maior no sexo 

feminino, as mobilizações convocam mulheres a fazer mamografias, principalmente as que 

estão na faixa dos 40 anos. 

 
45 

Os  depoimentos podem ser acessados nos seguintes endereços do YouTube: 

<http://www.youtube.com/watch?v=ZA-oQmTbkI8> e <http://www.youtube.com/watch?v=ilBMG- 

yMfnU&NR=1>. Acesso em: 30 abr. 2011. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZA-oQmTbkI8
http://www.youtube.com/watch?v=ilBMG-yMfnU&amp;NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=ilBMG-yMfnU&amp;NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=ilBMG-yMfnU&amp;NR=1
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As políticas públicas referentes às campanhas de ações estratégicas envolvendo 

educação e comunicação em saúde têm tido o apoio de representantes da sociedade civil 

organizada e ainda de empresas do setor privado. No caso específico do câncer de mama, a 

Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) e o 

Instituto Avon estão colaborando com a causa no sentido de orientar a população, desde os 

cuidados preventivos até a reabilitação. 

Exemplo positivo desse tipo de parceria é um projeto financiado pelo Ministério da 

Saúde e o Instituto Avon. Realizado entre 2006 e 2008, o projeto tinha como objetivo garantir a 

qualidade técnica dos exames mamográficos na rede de serviços do Sistema Único de Saúde 

em algumas capitais e estados, como informa a Fundação do Câncer em seu site: 

A Paraíba e as cidades de Belo Horizonte, Goiânia e Porto Alegre foram as sedes do projeto 

piloto que serviu de base para a elaboração da agenda de trabalho do Programa Nacional de Qualidade 

em Mamografia, estruturado por uma equipe do Inca e que será enviado para avaliação do Ministério 

da Saúde. Concluído em 2008, o grande destaque desse projeto foi estabelecer metodologias de 

avaliação do exame mamográfico da rede SUS, apontado por estudos do Inca e do Colégio Brasileiro 

de Radiologia (CBR) como de baixa qualidade. (FUNDAÇÃO DO CÂNCER, 2010)
46

 

 
3.2. Câncer de mama na mídia e campanhas publicitárias 

 
Foram muitas as campanhas publicitárias que usaram as apresentadoras Ana Maria 

Braga e Xuxa Meneguel anunciando o slogan “Uma caminhada contra o câncer de mama” e 

informando às mulheres da necessidade do autoexame. A classe artística pôde ser vista em 

ações do Ministério da Saúde, em que a proposta era sensibilizar e chamar a atenção do maior 

número possível de mulheres sobre a prevenção. Um exemplo desse tipo de campanha de 

grande alcance é a que foi a lançada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para 

convocar as mulheres ao autoexame e também à mamografia, como mostra a figura: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Campanha de prevenção.
47

 

 
 

 
46 Disponível em: <http://www.cancer.org.br/projetos-detalhes.php?cod=15&bsc>. Acesso em: 8 dez. 2010. 
47 

Disponível em: <http://www.saude.sc.gov.br/noticias/novo/mat%E9rias%202003/cancermama.htm>. Acesso em: 22 nov. 2010. 

http://www.cancer.org.br/projetos-detalhes.php?cod=15&amp;bsc
http://www.cancer.org.br/projetos-detalhes.php?cod=15&amp;bsc
http://www.saude.sc.gov.br/noticias/novo/mat%E9rias%202003/cancermama.htm
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Arruda (2006), em seu trabalho de mestrado em Comunicação, analisou a campanha 

do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC), intitulada “O câncer de mama no alvo 

da moda”. A pesquisa estudou a campanha internacional criada por Ralph Lauren (estilista 

responsável pela campanha em todo o mundo), na qual personalidades que apoiam a causa 

aparecem para alertar a população sobre a prevenção do câncer de mama. O Instituto capta 

recursos (com projetos e também com a venda de camisetas com o símbolo “alvo da moda” e 

outros) e os reverte para a própria população brasileira. Em sua dissertação, Arruda considera a 

ação um sucesso, pois, mesmo sem apoio governamental, ela angaria fundos para renovar, 

criar e lançar novas campanhas, cobrir despesas com consultas clínicas às mulheres, promover 

acesso aos tratamentos, entre outros benefícios. 

 
 

Figura 25. Atores Julia Lemmertz e Alexandre Borges vestidos com a camiseta 

da campanha: O câncer de mama no alvo da moda.
48

 

 
 

Focado no público feminino e contando com parcerias importantes, as manifestações de 

apoio e as colaborações para a prevenção do câncer de mama se estendem por todo o cenário 

midiático. Exemplo disso são os “Fóruns Claudia pela mulher brasileira”, evento promovido pela 

revista Claudia em parceria com o laboratório Roche. Com especial destaque para o câncer de 

mama e seus mitos, o encontro aconteceu na cidade do Rio de Janeiro em 2009. 

Ainda no campo da mídia jornalística, reportagens de médicos, pesquisadores e 

personalidades do mundo artístico também costumam merecer destaque quando se trata de 

câncer de mama, como foi o caso da revista IstoÉ (CARDOSO, 2010), que trazia o seguinte 

 

 
48 

Disponível em: <http://www.bahianoticias.com.br/entretenimento/noticias/2009/02/02/1431,o-cancer-de- 

mama-no-alvo-da-moda.html>. Acesso em: 2 maio 2011. 

http://www.bahianoticias.com.br/entretenimento/noticias/2009/02/02/1431%2Co-cancer-de-
http://www.bahianoticias.com.br/entretenimento/noticias/2009/02/02/1431%2Co-cancer-de-
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título: “Rita Lee revela que tirou os seios como prevenção ao câncer”. Na chamada para a 

matéria, uma declaração da cantora: “Prefiro ficar sem peitos a ficar paranoica”.
49

 

Depoimentos de formadores de opinião, além de ganharem repercussão imediata na mídia, 

podem contribuir para influenciar positivamente outras pessoas a buscar ajuda e/ou uma 

orientação mais aprofundada sobre questões de saúde. Para Guimarães (2001, p.158-159), “o 

próprio Código de Ética Médica reconhece [que o testemunho é] uma técnica capaz de conferir 

maior força de comunicação persuasiva e credibilidade à mensagem publicitária”. Porém o autor 

pondera que a melhor utilização desse recurso acontece se for levado em conta o conteúdo da 

mensagem e quando o depoimento é de uma personalidade que tem carisma e credibilidade. 

No entanto, até que ponto essa exposição de particularidades na mídia pode causar 

confusão no receptor da mensagem, em vez de realmente auxiliá-lo em questões tão delicadas 

como a de uma doença grave? Quando pessoas públicas compartilham momentos difíceis, 

colocando-se no mesmo patamar de pessoas comuns que enfrentam semelhante problema, 

isso não poderia gerar uma ilusória relação de cumplicidade? Nesse sentido, Luft (2010) 

tece uma interessante reflexão ao falar sobre o culto exagerado às personalidades e às 

doenças expostas na mídia, sem o menor cuidado com o conteúdo da informação. 

A mão na maçaneta não precisa expor a alma: uma onda de confusão entre 

público e privado nos faz deparar com o grotesco e o penoso de vidas que nem 

conhecemos, de ditas personalidades que se descuidaram ou que precisam do 

palco permanente e de baixa qualidade. Queremos ser vistos, queremos ser 

importantes, famosos se possível, olhados na rua, invejados no restaurante, 

comentados nos corredores – ainda que pelas nossas misérias. Parte da mídia 

nos estimula a isso, as revistas de fofocas, o blogs, o twitter, as colunas que 

querem espiar nossas entranhas e, quando não podem, inventam. Com calcinha 

ou sem calcinha? Ficando ou casando? A doença da futilidade nos contamina, e 

se não cuidamos vamos deixar que os outros nos enxerguem nos menores 

detalhes. [...] Mais grave ainda: queremos saber da intimidade de todo mundo, 

os mais desinteressantes ou escabrosos fatos. [...] A doença de uma famosa atriz, 

seu lento morrer, são filmados pela própria família, e depois exibidos nas tevês 

do mundo. Para quê? Para ajudar aos outros doentes. Será? (LUFT, 2010, p.73) 

 
 
 
 

49 
Disponível em: 

<http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/100144_PREFIRO+FICAR+SEM+PEITOS+A+FICAR+P 

ARANOICA+>. Acesso em: 2 maio 2011. 

http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/100144_PREFIRO%2BFICAR%2BSEM%2BPEITOS%2BA%2BFICAR%2BPARANOICA
http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/100144_PREFIRO%2BFICAR%2BSEM%2BPEITOS%2BA%2BFICAR%2BPARANOICA
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E assim como nas artes plásticas, também na literatura, na teledramaturgia, no teatro e 

no cinema autores trabalham artisticamente os dramas vivenciados por pessoas que estão 

enfrentando algum tipo de doença grave, como, por exemplo, o câncer de mama. Por estarem 

separadas por uma linha muito tênue, a emoção e a razão possibilitam o debate sobre questões 

humanas e, por isso mesmo, universais, tipo: fragilidade da vida, certeza da morte... Filmes, 

ainda que recorram de vez em quando aos clichês, costumam promover com certa frequência 

esse tipo de discussão na sociedade. 

Sem a mesma licença poética, as campanhas publicitárias ou públicas do Ministério da 

Saúde e de institutos, como o Inca, devem obedecer aos critérios do Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária, que, no Capítulo I, Seção 1 (preâmbulo), Artigo 6º, instrui o 

seguinte: “Toda publicidade deve estar em consonância com os objetivos do desenvolvimento 

econômico, da educação e da cultura nacionais”.
50  

O Código também orienta que informações 

sobre as doenças devem ser passadas, na medida do possível, sem alarmar a população; 

conscientizar o público sobre a necessidade de previr e direcioná-lo para estratégicas de políticas 

públicas de saúde. 
 

Contando com apoio estatal ou de institutos com objetivos humanitários, a publicização 

de campanhas sobre câncer de mama eclodiu em diversos países. Embora o objetivo deste 

trabalho não seja o de analisar ideológica ou esteticamente tais campanhas, selecionamos 

algumas apenas para reforçar o papel que elas desempenham – com as notícias jornalísticas 

sobre câncer de mama – na construção do imaginário popular. 

Em loja de Dubai, no departamento de roupa íntima feminina, manequins com apenas um 

seio foram utilizados para alertar sobre os riscos de câncer no seio. 

 
 

Figura 26. Campanha em Dubai.
51

 
 

 
50 

Disponível em: < http://www.conar.org.br/html/codigos/codigos%20e%20anexos_introducao_secao1.htm>. 

Acesso em: 2 maio 2011. 
51 

Disponível em: <http://potopublicitario.wordpress.com/2008/11/10/campanha-sobre-cancer-de-mama/>. 

Acesso em: 22 nov. 2010. 

http://lafora.com.br/2008/11/campanha-instore-para-alertar-sobre-cancer-nos-seios-utiliza-manequins/
http://www.conar.org.br/html/codigos/codigos%20e%20anexos_introducao_secao1.htm
http://potopublicitario.wordpress.com/2008/11/10/campanha-sobre-cancer-de-mama/
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A dramaticidade das fotos abaixo é explícita. Enquanto na primeira uma jovem é 

apresentada de costas, com o perfil de um dos seios à mostra, na segunda, a mesma mulher é 

apresentada de frente, com os dois seios e toda a sua feminilidade ali colocada. Já na terceira 

imagem, a mutilação representa a retirada do seio por câncer de mama. Essa imagem procura 

alertar sobre a necessidade da prevenção. 

 

 
 

Figuras 27 e 28. Se você precisa de uma boa razão para fazer, junte A com B.
52

 
 

 
 

Há também um belo painel que revela a história de mulheres com câncer de mama em 

diferentes países. Na pintura, o feminino é retratado em ações humanitárias, demonstrando 

apoio, solidariedade, autocuidado e repassando informações sobre a doença. 

 
 

Figura 29. Mulheres com câncer de mama em representações da sociedade.
53

 

 
 
 
 

52 Disponível em: <http://ccsp.com.br/anuarios/pop_pecas.php?id=2118>. Acesso em: 2 maio 2011. 
53 

Disponível em: <http://www.imow.org/wpp/stories/viewStory?storyId=1201>. Acesso em: 22 nov. 2010. 

http://ccsp.com.br/anuarios/pop_pecas.php?id=2118
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Em Cingapura foi criado o slogan: “Você está obcecada com a coisa certa?”. O 

objetivo  era  chamar  atenção  de  mulheres  jovens  para  o  câncer  de  mama.  Embora  as 

campanhas publicitárias costumem convocar mulheres com mais de 40 anos para o exame de 

prevenção, essa procurou alertar para os cuidados que a mulher deve ter com as mamas 

mesmo na adolescência, uma vez que as jovens de hoje estão mais expostas a alguns fatores 

de risco, como: mudanças na puberdade adiantada (meninas que desejam se tornar adultas 

precocemente), aumento da obesidade, consumo excessivo de álcool, poluição ambiental, uso 

prolongado de contraceptivos, gravidez tardia (que acaba reduzindo a amamentação) etc. 
 

 
 

 
 

Figuras 30 e 31. Campanha: “Are you obsessed with the right things?” 
54

 
 

 

Vale lembrar que, ao expor esses exemplos de campanhas, pretendemos evidenciar as 

representações simbólicas que permeiam o imaginário feminino (questões estéticas, sensuais 

etc.) e como isso é publicizado no cenário midiático. Entender de que forma as campanhas 

atuam no universo feminino poderá, portanto, ser objeto de outra investigação. 

Apresentadas  as  representações  simbólicas  da  mama,  sua  anatomia,  o  câncer,  as 

formas de prevenção e o modo com que o problema tem sido tratado por órgãos oficiais e pelo 

setor privado, mídia em geral e agências publicitárias, passaremos a seguir para as discussões 

teóricas da comunicação contemporânea. Ao abordar os aspectos das relações interpessoais, 

será analisado de que maneira elas interferem nos aspectos físicos e psicofísicos das pacientes 

com câncer de mama. 

 

 
 
 

54  
Desenvolvida pela agência: DDB Worldwide, Cingapura. Direção executiva: Joji Jacob. Direção de criação: 

Thomas Yang. Copywrite: Khairul Mondzi/Joji Jacob. Direção de arte: Andrea Kuo/ Thomas Yang. Fonte: Lolla 
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CAPÍTULO II 
 

ASPÉCTOS COMUNICACIONAIS 
 
 

1. Comunicação na contemporaneidade 
 

 
 
 

É preciso olhar a vida inteira com olhos de criança. 
 

Henri Matisse 
 

 

Desde a Revolução Industrial, a comunicação – à medida que se desenvolvia em 

termos tecnológicos – foi ganhando novo status. Antes, as experiências pessoais eram restritas 

a  pequenos  grupos:  familiar,  social  e  profissional.  Os  encontros  aconteciam  em  praças 

públicas ou nos alpendres. O convívio era, portanto, intimista e as histórias eram transmitidas, 

em geral, no boca a boca, na base do ouvir dizer. A vida era simples e de fácil compreensão. 

Com base no livro Os meios de comunicação como extensões do homem de Marshall 

McLuhan (1974), o sujeito, na contemporaneidade, está conectado por canais de comunicação 

e aparelhos de televisão, com sinais transmitidos por satélite ou cabo. A dinâmica do rádio 

ganhou sistemas interativos de recepção. E a mídia impressa, podendo ser acessada de forma 

imediata (on-line) pelo usuário, também oferece canais de interatividade. 

E os avanços tecnológicos não param... Nas plataformas sociais, os torpedos e o MSN, 

já podem ser transmitidos por aparelhos de telefonia celular. O MP3 player e a fotografia 

digital transformam-se gradativamente em meios para receber e transmitir informações em 

tempo real. Isso tudo sem esquecer que as mensagens eletrônicas (e-mails) substituem de 

modo veloz o contato direto entre as pessoas. 

Também os mais variados serviços oferecidos pelo Skype, Orkut, Facebook, blog, 

Twitter  e  MySpace  combinam  interatividade  e  jogos  que  dialogam  por  meio  de  diários 

virtuais, configurando redes de comunicação com relações independentes. A relevância dessas 

novas maneiras de se comunicar faz com que atualmente elas se tornem um direito 

fundamental do cidadão. É inegável o mérito dessas plataformas interativas, facilitadoras do 
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contato, cada vez maior, entre as pessoas – ainda que por alguns momentos a temporalidade e 

o espaço físico desapareçam. No entanto, não se pode deixar de lado a crítica ao processo de 

globalização, sobretudo a esse ecossistema comunicativo que se instalou – e evoluirá mais e 

cada vez com maior velocidade. Para Martin-Barbero (2003, p.63), “essa comunicação [no 

mundo atual] se dá por novos modos de perceber, ser, sentir, conhecer. Mobiliza 

transformações culturais por meio de uma maior participação social e uma maior diversidade, 

contribuindo, assim, para adquirir novos modos de estar junto”. Contudo, Wolton (2004) 

pondera que, apesar de se ter a impressão de que nesse novo mundo da cibernética seja 

possível um sujeito se transportar virtualmente para outros locais, (ainda) não se pode, “à 

distância, sentir [de fato] o clima, o cheiro, conhecer os costumes e os modos de vida. Embora 

as técnicas de comunicação permitam ‘ver’, elas não permitem sentir” (WOLTON, 2004, 

p.75). Não se sabe, portanto, quais os efeitos que essas transformações poderão surtir nos 

indivíduos e na sociedade em geral. 

Em relação à velocidade do avanço tecnológico, Sevcenko (2001) escreve que “os 

homens e as mulheres [é] que devem se adaptar ao ritmo acelerado das máquinas”. Para 

ilustrar seu ponto de vista, o historiador resgata o clássico do cinema Tempos modernos, 

dirigido e protagonizado por Charles Chaplin em 1936. No filme, são pontuadas as relações 

sociais, os afetos e a vida emocional. Enfim, tudo o que, na opinião de Sevcenko, está 

condicionado “por uma lógica que extrapola as fragilidades e a sensibilidade que constituem o 

limite e a graça da nossa espécie” (SEVCENKO, 2001, p.62). 

De qualquer maneira, não se pode impedir o avanço das tecnologias. De tempo em 

tempo, instrumentos são renovados/aperfeiçoados/inventados e acabam incorporando novos 

códigos comunicacionais. Com isso, novas terminologias também são inseridas nas práticas do 

mercado de trabalho. De modo que cabe ao sujeito – imerso nesse cenário de ressignificação 

plena – olhar com lentes crítico-analíticas as implicações das mensagens e dos sistemas 

informático-comunicacionais. E é dessa forma que as diferentes maneiras de comunicar, ao 

circularem em diferentes formatos, acabam por transformar as relações interpessoais. 

Aprofundando um pouco mais essa questão, pode-se acrescentar Levy (2003, p.367), 

que, ao escrever sobre a importância de novos modelos de comunicação – em especial a 

internet –, observa que eles funcionam como constitutivos de uma ciberdemocracia em um 

espaço público, muitas vezes desterritorializado. Ou seja: no mundo virtual, o indivíduo não 

ocupa mais um território fixo, nem geograficamente definido. E esse espaço virtual está 
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predisposto à inclusão, à transparência e à universalidade à medida que o usuário se torna 

onividente – espécie de indexação facilitada pelo hiperlink a partir de qualquer ponto da rede. 

É como se novas ágoras fossem ressurgindo. 

Os avanços tecnológicos alcançados pelo homem nessas duas últimas décadas 

contribuíram, portanto, para uma mudança de comportamento. Vilches (2003, p.229) chama a 

atenção para aspectos relevantes, como o intercâmbio e a convergência dos meios escritos, 

sonoros e visuais para um único ambiente, que demanda um usuário com alto grau de 

participação. A interatividade é a passagem da mediação para a criação de significados 

simbólicos. 

Ao olhar pelo retrovisor do tempo para traçar um paralelo com o século passado, 

percebe-se que caminhamos a passos largos para a era da comunicação. Com o avanço da 

tecnologia,  inovações  também  foram  inseridas  tanto  em  nossa  vida  profissional  quanto 

pessoal. Com isso, é preciso saber como mudou o leque de informações nos diversos canais 

de comunicação, compreender melhor por que a convergência comunicacional é, atualmente, 

a palavra de ordem. Tanto que habilidades interpessoais, como coaching, aconselhamento, 

liderança, organização e qualidade pessoal são palavras/expressões bastante utilizadas nas 

dinâmicas de grupos e exigem uma assertividade ao identificar estilos comportamentais de 

acordo com atitudes e ações. 

No cotidiano das pessoas, esse fenômeno também foi captado na crônica de Luft, que 

o identificou a partir de questões simples de comunicação. Aqui, cabe salientar que a palavra 

comunicação vem do latim communicare e significa “tornar comum, associar”. Nas palavras 

da escritora, 
 

[a] realidade é que comunicamos pouco, e mal, e somos assim. Essa é uma 

condição humana dos humanos, como nascer com algum defeito físico do 

qual não tem culpa, mas perturba. [...]. Saber se comunicar no trabalho, no 

cotidiano e na vida pessoal, é uma dádiva. Abre portas e janelas, promove 

generosidade e acolhimento. Mas é raro. Em geral somos enrolados, somos 

tímidos, guardamos rancor, ou somos arrogantes – outra face da insegurança 

e do medo. Temos medo de falar, e de calar. [...] Quero falar, mas exijo ser 

inteiramente compreendido, e assim me frustro; prefiro calar, para não 

assumir a responsabilidade. (LUFT, 2010, p.70) 
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Nesse trecho, Luft provoca uma reflexão sobre o sujeito comunicador comprometido 

com o tempo real, atento ao excesso de informação, mas que, pelas diversidades individuais, 

eventualmente acaba bloqueando a comunicação. 

Wolton  (2004),  em  sua  inquietação  sobre  a  atual  sociedade  de  consumo,  do 

descartável etc., faz o seguinte questionamento: “Como salvar a dimensão soberba da 

comunicação, uma das mais belas do homem, aquela que lhe faz desejar entrar na relação com 

os outros, interagir com outros, quando tudo está, ao contrário, voltado para o sentido dos 

interesses?” (WOLTON, 2004, p.28). E lembra ainda que “o ato banal da comunicação 

condensa em uma realidade a história de uma cultura e de uma sociedade” (Idem). 

A discussão acima retoma as questões da comunicação contemporânea apoiadas nas 

novas tecnologias da informação e comunicação (TICs), trazendo um discurso de interação. A 

grande questão que surge é a de que embora ainda se possa falar, ouvir e ver virtualmente, não 

há o contato físico – e este, por acionar os valores afetivos, torna a comunicação plena. Nesse 

sentido, Bougnoux (1999), ao analisar o paradoxo moderno da comunicação, alerta para o fato 

de que a comunicação padronizada, na qual os sujeitos não se envolvem de fato, torna-se 

ineficaz. E continua: 
 

[Para que realmente se comunique,] o ser humano precisa aprender a superar 

as limitações impostas pela comunicação ritualizada, a “falsa comunicação”, 

que “congela” o sentido dos signos. Quer dizer, existem tantas maneiras de 

controlar  a   comunicação  humana,  exteriores  às   necessidades  de  um 

indivíduo que quer se comunicar, que esse indivíduo acaba enfrentando 

grandes dificuldades para atingir seu propósito. Entretanto, em meio a todas 

as regras, ritmos, momentos e funções que o indivíduo precisa respeitar, 

existem também formas de comunicação menos ritualizadas, mais “livres” 

que podem ser exploradas para uma comunicação mais efetiva, como a 

comunicação pelos gestos, pela presença, pelo olhar. 

Na linguagem estruturada (a linguagem permitida e limitada por regras 

sociais e culturais rígidas), a comunicação torna-se ritualizada repetitiva. No 

começo era o verbo, mas a carne, sensível, extensível, os corpos tocam-se e 

comunicam-se antes dos “espíritos”; a rede de uma conversa, por exemplo, 

provém dessas pontes comportamentais lançadas entre os indivíduos; toda 

comunidade é tecida por uma malha inicial, tanto mais eficaz quanto ela 

permanece   amplamente   inconsciente   ou   primária,   escondida   sob   as 
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mensagens ou as articulações secundárias da comunicação verbal, codificada 

e midiatizada. (BOUGNOUX, 1999, p.21) 

Portanto, o autor entende que o ato da enunciação acaba ativando um processo de 

integração que vai além do processo comunicacional, uma vez que também aciona as 

representações sociais, valores e crenças, de acordo com o contexto sócio-histórico no qual 

estão inseridos os sujeitos. 

Ao definir o modelo do processo de comunicação, Berlo (1999, p.32) caracteriza a 

maneira com que o emissor deseja afetar o receptor e enfatiza que a fonte de comunicação 

codifica a mensagem destinada a produzir a resposta desejada. E dentro dessa fonte há pelo 

menos quatro espécies de fatores que podem aumentar a fidelidade. São elas: 

a) habilidades comunicativas; 
 

b) atitudes; 
 

c) nível de conhecimento; 
 

d) posição dentro do sistema cultural-social. 
 

Nesse  sentido,  Bougnoux  (1999)  comenta  que  as  mensagens  enviadas  por  vários 

canais são polifônicas. Para explicar melhor sua ideia, o autor utiliza a metáfora: “toda 

comunicação bem-sucedida corresponde à viagem e ao encontro de duas formas, através do 

oceano do ruído” (BOUGNOUX, 1999, p.43). 

No que diz respeito às questões de redundância e de ruído, é necessário buscar a 

origem dos termos ruído e entropia. Claude Shannon e Warren Weaver analisaram a 

transferência de informação telegráfica de um aparelho a outro. O objetivo era 

delinear [um] quadro matemático no interior do qual [seria] possível quantificar 

o custo de uma mensagem, de uma comunicação entre os dois polos desse 

sistema, em presença de perturbações aleatórias, denominadas “ruídos”, 

indesejáveis porque impedem o “isomorfismo”, a plena correspondência entre 

os dois polos. (1948 apud MATTELART, 2006, p.58-59) 

Com base nesse estudo, os pesquisadores criaram o conceito de ruído, como modelo 

para a comunicação humana e para entender as questões do termo entropia, emprestado da 

Termodinâmica e comumente chamado de grau de desordem – utilizado na área de 

comunicação –, com informação suficiente para mensurar sua quantidade. 

Os níveis de comunicação podem ser discutidos como: 
 

a) Técnico: com quanta precisão podem ser transmitidos os símbolos? 
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b) Semântico: com quanta precisão os símbolos transmitidos realmente passam o 

significado pretendido? 

c) Eficácia: com quanta eficácia o significado recebido influi na conduta (do receptor) 
 

de maneira desejada. 
 

Nessa perspectiva teórica, Yunes e Agostini (1998, p.68) acrescentam que a 

transmissão de informações já conhecidas é vista de maneira que, quanto mais a mensagem 

for redundante, maior será o grau de comunicação. Porém, menor será o volume de 

informações passadas ao receptor. Do mesmo modo, quando se transmite ao receptor o 

máximo de informações novas, a comunicação será mínima. 

A   consciência   coletiva   de   uma   cultura   possui   repertório   gestual,   atua   com 

regularidades que podem ser observadas nos padrões de comportamento. E embora emoções 

básicas (amor, medo, tristeza, alegria ou raiva) sejam consideradas universais, Davis (1979) 

se manifesta contrariamente em relação ao gestual. Segundo a autora, gestos universais não 

existem, pois “não há nenhuma expressão facial, nenhuma atitude ou posição do corpo que 

tenha o mesmo significado em todas as sociedades” (DAVIS, 1979, p.39). 

Por estarem impregnadas de significados, as mensagens podem ser captadas em 

qualquer comportamento (incluindo silêncios e sinais não verbais, como o gesto, o olhar etc.) 

e no espaço interpessoal. 

Armand  Mattelart  (2006),  por  sua  vez,  discute  a  comunicação  pragmática  como 

campos de atuação com paradoxos da interação. Para o sociólogo francês, a relação 

interpessoal denota o aspecto relacional manifestado na reciprocidade. Este resgate 

comunicacional e conceitual diante do homem com a realidade deve obedecer aos aspectos 

pragmáticos. Dito de outra maneira, são os efeitos comportamentais da comunicação. 

Nesse sentido, Watzlawick (2007, p.46-47) diz que axiomas metacomunicacionais 

mostram que a natureza de uma relação está na contingência da pontuação das sequências 

comunicacionais entre os sujeitos comunicantes. E que as permutas comunicacionais, além 

basearem-se  na  igualdade  ou  na  diferença,  tanto  podem  ser  simétricas  quanto 

complementares. Portanto, a metacomunicação se faz em função de outra. 

Diante de diferentes maneiras de se comunicar e com o surgimento de novas formas de 

linguagens (impostas pelo avanço tecnológico), o sujeito social está às voltas com problemas 

de incomunicabilidade. Hoje, a um só tempo recebe-se informações de diversos canais e 
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localidades... Porém, para que essa gama de informações se transforme em conhecimento, é 

preciso recorrer às relações interpessoais. 

A visão crítica e reflexiva do historiador Nicolau Sevcenko (2001) contextualiza e faz 

uma leitura do atual desmonte do modelo até então vigente de comunicação. Segundo o autor, 

[a] ascensão da cultura da imagem e do consumo, a desregulamentação dos 

mercados e a retratação do Estado, com a progressiva montagem de seus 

mecanismos de distribuição e apoio social, promovidos pela era Reagan 

(1981-89) e Thatcher (1979-90), a Revolução Microeletrônica e digital 

resultou numa situação na qual as imagens são mais importantes do que os 

conteúdos, em que as pessoas são estimuladas a concorrer agressivamente 

uma com as outras, em detrimento de disposições de colaboração ou 

sentimentos de solidariedade, e na qual as relações ou comunicações 

mediadas pelos recursos tecnológicos predominam sobre os contatos diretos 

e o calor humano. É um mundo sem dúvida vistoso, mas não bonito; intenso, 

mas não agradável; potencializado por novas energias e recursos, mas cada 

vez mais carente de laços afetivos e de coesão social. (SEVCENKO, 2001, 

p.88) 

Ao que foi exposto até momento, cabe ainda ressaltar que, no que se refere à 

comunicação humana, o sujeito, por viver em sociedade, necessita de mecanismos de 

comunicação, como gestos, oralidade e escrita. E por mais que não se possa negar (ou 

ignorar) que a melhoria dos mecanismos tecnológicos e sociais contribua para facilitar a vida 

das pessoas nas relações sociais onde a informação é veiculada, este mesmo avanço provoca 

impedimentos. 

Pode a diferença de linguagem ser uma barreira para os intelocutores? 
 

Para  analisar  este  tema,  serão  apresentadas  a  seguir  algumas  das  barreiras  da 

comunicação. 

 

2. Barreiras da comunicação 
 

Para compreender os ruídos comunicacionais que se instalam nas relações 

interpessoais, Parry (1972) enumera o que ele denomina de as sete barreiras da comunicação 

humana. São elas: 

1)  limitação da capacidade do receptor; 
 

2)  distração (ruído); 
 

3)  presunção não enunciada; 
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4)  incompatibilidade dos planos; 

 

5)  intrusão de mecanismos inconscientes ou parcialmente conscientes; 
 

6)  apresentação confusa; 
 

7)  ausência de recursos de comunicação. 
 

Parry (1972, p.92) explica que “nem todos os fracassos de comunicação acarretam um 

mal-entendido específico; muitos não conduzem a nenhum entendimento, senão apenas a uma 

confusa impressão de que alguma coisa deixou de ser registrada. Em outras ocasiões, reduz-se 

a eficiência na rapidez ou precisão com que a informação é assimilada”. 

Com base nessa proposta, no Capítulo IV analisarei relatos de pacientes e profissionais 

da saúde, retomando as sete barreiras da comunicação, para identificar onde elas ocorrem e, 

assim,  entender  melhor  como  e  por  que  elas  surgem  e  quais  são  as  possibilidades  de 

ultrapassá-las. 

Porém, para saber um pouco mais sobre essas barreiras, detalharei a seguir cada uma 

delas conforme descrição cunhada por Parry (1972): 

 

Limitação da capacidade do receptor 
 

Quando   excedida   a   capacidade   do   receptor   em   interpretar   os   conteúdos,   a 

comunicação torna-se limitada, ocorrendo, consequentemente, perda na comunicação. Porém, 

a recepção contínua de informações depende da capacidade de interpretação do indivíduo e da 

qualidade dessa interpretação – possibilitada pela memória em longo prazo. O receptor, ao 

perceber a perda de conteúdos, reage de acordo com a natureza da informação. Por exemplo: 

“se esta informação pertencer à variedade de signos (isto é, sem conotação), os erros 

começarão a surgir à medida que se for avizinhando o limite da sua capacidade: ultrapassada a 

capacidade, é possível a ocorrência de um colapso total” (PARRY, 1972, p.94). 

Há  muito  a  mídia  critica  advogados  que  fazem  uso  de  um  linguajar  rebuscado 

demais para falar o óbvio (muitas vezes com a intenção de engambelar o interlocutor). Em 

vez de fazer de forma simples, alguns médicos também utilizam termos científicos para 

explicar a condição da doença e/ou do doente, temendo ser mal interpretados e, com isso, 

causar um dano maior aos pacientes. Diante da incapacidade de acompanhar o raciocínio, o 

interlocutor ou emudece (deixa de expor suas dúvidas) ou desconfia que o emissor o esteja 

enganando. Ou ainda: ao não interpretar corretamente o que foi dito, passa a agir de forma 

equivocada. 
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Distração (ruído) 

 
Inclui todos os fatores extrínsecos, que não se relacionam com o significado ou com a 

interpretação e, por isso, interferem na recepção da mensagem. Dito de outro modo: este fator 

impedirá a recepção da informação, independente do conteúdo da mensagem, do estado, das 

atitudes e da orientação do receptor. Opera sem atentar para o estado de informação do 

receptor, suas atitudes e orientações. Em suas formas mais extremas, impede a recepção da 

mensagem mais simples e mais clara (PARRY, 1972, p.98). 

Uma mensagem corre o risco de não atingir seu objetivo quando emitida pura e 

simplesmente. Ou seja: sem outro motivo a não ser o de ter de ser emitida. Quando, por 

exemplo, o comunicador não se atém à utilização de uma linguagem apropriada ao seu 

público-alvo, nem leva em conta o ambiente no qual ela é transmitida. Não observa o olhar, as 

atitudes e os gestos do receptor, sinais, enfim, que denunciam a concordância com a 

informação recebida. 

A distração pode acontecer por: 
 

1) Estímulo competidor 
 

Neste item, o estímulo relaciona-se com mecanismos artificiais que funcionam no 

mesmo nível da comunicação. Um exemplo clássico observado em ambientes acadêmicos são 

as conversas paralelas que se desenvolvem ao mesmo tempo em que um professor/palestrante 

fala. Tal grau de perturbação pode causar um estímulo indesejável e, consequentemente, 

interferir no ambiente como um todo. 

 

2) Tensão ambiental 
 

Para ser bem-sucedida, a comunicação precisa ocorrer em um ambiente favorável. 

No entanto, favorável muitas vezes pode ser confundido com agradável demais, e esbarrar 

em  exageros.  Uma  música  ambiente,  por  exemplo,  pode  ser  utilizada  desde  que  não 

interfira na concentração do ouvinte. O ruído de um ar-condicionado em potência máxima 

também pode atrapalhar a comunicação. Um ambiente com pouca luz para exibição de 

imagens, por mais agradável que seja em outras circunstâncias, pode provocar sono. Isso 

sem falar em ambientes com problemas estruturais e sem o conforto adequado para a 

emissão e a recepção da mensagem: problemas de temperatura (frio ou calor demais), 

vibração, ruídos externos etc. 
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3) Tensão interna 

 
Se as condições de saúde do ouvinte não forem adequadas, isso pode alterar o seu 

comportamento, comprometendo a recepção da mensagem. Por exemplo, se ele faz uso de 

medicamentos que atuam no sistema nervoso central, se passou uma noite maldormida ou se 

consumiu álcool em excesso. Enfim, estas são situações que podem gerar dificuldades para 

que o ouvinte entenda corretamente as informações e, assim, possa fazer uma reflexão sobre o 

seu conteúdo. 

No entanto, Parry (1972) alerta para o fato de que algumas situações de ordem física 

permanente (deficiência auditiva ou visual, por exemplo) acabam acionando outros canais de 

comunicação (como a memória) para compreender a mensagem. 

Tais condições permanentes (ou qualquer tipo de incapacidade sensorial) devem ser 

avaliadas por quem deseja transmitir uma mensagem – e o emissor  deve se adaptar a elas. 

Não se deve, por exemplo, transmitir a uma pessoa cega informações com figuras e querer 

que ela entenda. 

Outro ponto importante a ser observado é que nem sempre o receptor avisa sobre 

condições passageiras – o que demanda especial atenção do comunicador em relação ao seu 

feedback.  Uma  palavra  mal  colocada  pode  provocar  erro  de  interpretação,  bem  como 

desenhos e ilustrações, sem a devida explicação, podem dispersar a atenção daquele que está 

com dificuldade de visão no momento. 

 

4) A ignorância do meio 
 

Associada a diferentes aspectos, a ignorância do meio pode acontecer tanto com o 

receptor quanto com o emissor. Essa bilateralidade refere-se a situações linguísticas 

envolvendo pessoas de diferentes nacionalidades ou regiões. Neste item, deve ficar claro que 

os níveis de entendimento relacionados ao conteúdo da mensagem e grau intelectual devem 

ser os mesmos, pois é a semelhança dos níveis de entendimento que configura a questão da 

linguagem. 

No cenário atual, palestras com conferencistas de diferentes nacionalidades utilizam 

tradução simultânea. Em geral, autoridades estrangeiras se comunicam em inglês, porém não 

abrem mão de um intérprete quando o idioma de seus interlocutores não for o mesmo que o seu. 

Os textos publicados na internet também já podem contar com traduções. Com os avanços 

tecnológicos, essa incapacitação do meio é cada vez mais suprimida. 
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Presunção não enunciada 

 
Neste tópico, a comunicação não se concretiza devido a alguns mal-entendidos – pelos 

quais o emissor da mensagem pode ser responsabilizado. Um exemplo é quando ele pressupõe 

que está sendo claro ao falar ou escrever (tanto no conteúdo quanto na forma), e que o 

receptor vai entender e processar com facilidade essa informação. Parry (1972) observa que 

essa barreira é de caráter cognitivo, pois depende da predisposição do receptor para entender o 

que está sendo dito. Portanto, quem vai receber a mensagem precisa ter habilidades 

comunicacionais e predisposição para compreendê-la. Aqui, é comum que o emissor resista 

um pouco para assumir que não está utilizando os instrumentos de linguagem adequados para 

atingir seus objetivos. 

Para corrigir e/ou evitar que esses mal-entendidos ocorram, o comunicador poderá 

observar melhor o tipo da pessoa ou público e, assim, fazer associações livres, citar novelas 

ou falar do acontecimento financeiro mais recente – mas sem perder de vista os sinais 

neurolinguísticos do ouvinte 

 

Incompatibilidade dos esquemas 
 

Para explicar esta barreira, Parry (1972) enumera três questões fundamentais: a 

primeira diz respeito ao sujeito que recebe a informação estar apto para interpretá-la da forma 

mais correta possível; a segunda refere-se aos meios dos quais ele se utiliza para realizar essa 

interpretação; e a última aborda a extensão desses meios, que se tornam diferentes de acordo 

com as fases da vida (esta questão é normalmente atribuída aos conflitos de gerações). 

Segundo Parry (1972, p.111), essas influências “operam em todos os níveis, bioquímicos, 

nervosos, perceptivos, conceituais nos níveis das atitudes”. E se, cognitivamente, a orientação 

dos esquemas se tornar objetiva, as preferências e/ou aversões do indivíduo vão se relacionar 

com os esquemas afetivos, isso quer dizer 

que os primeiros se inclinam a modificar-se em resposta à mudança 

ambiental,  ao  passo  que  os  segundos  sujeitarão  o  meio  à  sua  própria 

imagem, o que dá a entender que, sendo compatíveis os esquemas de duas 

pessoas, os afetivos propenderão a oferecer as maiores barreiras à 

comunicação. (Idem) 
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Intrusão de mecanismos inconscientes 

ou parcialmente conscientes 

 

Neste item, a questão perceptiva está relacionada às funções que determinam atitudes 

que podem levar o individuo a situações de tensão. Ao acionar mecanismos cognitivos (como 

o medo, por exemplo), determinadas situações fazem com que o organismo mude seu 

comportamento de tal maneira, que a musculatura vai alterar os movimentos do corpo. Em 

situações de pânico, o corpo gela, fica imóvel. Esta reação está atrelada à percepção diante de 

fatos ou discussões, à informação de algo que não se está esperando. Diante desse tipo de 

situação, rejeitar a informação é uma forma natural de não enfrentar o problema. 

Ao direcionarmos a questão para a área da saúde, é possível dizer que, de modo geral, 

pessoas sadias podem até admitir a existência de sentimentos, como sofrimento, injustiça etc. 

Entretanto, para elas, tal aceitação exige um grau de esforço insignificante se comparado ao 

da própria vítima, isto é, da pessoa que sofre de algum mal físico. Isso explica por que os 

tormentos de muitos pacientes permanecem ignorados – assim como ainda são ouvidos os 

lamentos dos que estão em situação de desamparo. 

Entramos aqui no campo do tabu social, que sempre existiu e ainda existe nas 

sociedades, justamente por conta do medo. E esse tema se torna ainda mais complexo em 

sociedades tidas como liberais e que dizem não tolerar os tabus do passado e a “franca 

supressão de opinião” (PARRY, 1972, p.119-122). 

O fato é que ainda há muito preconceito em relação a certas doenças (o câncer é uma 

delas). Segundo Parry (Idem), apesar de já se ter “feito muita coisa, deixando para trás a 

perseguição implacável, [é] perigoso presumir que [mesmo em sociedades que se consideram 

mais desenvolvidas] todos os problemas da livre expressão [tenham sido] resolvidos”. De 

modo que é difícil entender como está se dando a comunicação em meio às mudanças e 

também as próprias mudanças na formação do clima de opinião, o qual, segundo o autor, é 

definido pelo conjunto de valores aprovados e embargados de uma sociedade (Ibidem). 

 

Apresentação confusa 
 

Para se apresentar um produto imagético, é importante ter em mente o que já foi 

estudado nesse campo visual – cores das letras, tipografia, distribuição das palavras no texto, 

seu posicionamento e se o mesmo deve ou não apresentar figuras. É preciso ter todo esse 

cuidado no sentido de causar o impacto necessário e atingir o efeito almejado. Para Parry 
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(1972, p.123-127), vale aqui a máxima de que, nesses casos, o menos é mais – uma vez que “a 

dificuldade de compreensão pode ser causada pelo abuso de construções gramaticais que são 

perfeitamente simples quando usadas com moderação”. 

Em suma, o grande desafio é: falar pouco e dizer tudo o que for preciso. 
 
Ausência dos canais de comunicação 

 
Para a comunicação acontecer de fato é preciso haver um canal limpo, de livre tráfego 

para os dois lados (comunicador e receptor).
55  

Mal efetuada, a comunicação provoca perda 

em ambos os lados: se aquele que deveria se colocar melhor, calar-se, desperdiçará a 

oportunidade de corrigir o que foi mal assimilado. 

 
3. Comunicação e sua interface com a saúde: 

 

aspectos teóricos e práticos 
 

Nos estudos pragmáticos da comunicação podem ser identificados aspectos teóricos e 

práticos para atuar na área da saúde. E é visível a preocupação com as práticas alicerçadas no 

modelo biomédico, baseado na doença e não no indivíduo. Diante desse quadro é que se 

espera que as ações práticas devam ser mais humanizadas, a fim de aliviar o sofrimento tanto 

dos pacientes quanto de seus familiares. 

No âmbito da educomunicação, os pressupostos teóricos privilegiam a saúde no sentido 

formal e informal, em consonância com aspectos das relações interpessoais e intrapessoais, aliados 

ao entendimento da comunicação verbal e não verbal, conforme explicitado no texto da Resolução 

do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior. Neste documento, o 

Artigo 4º, item III, referente à comunicação, afirma que os 

profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve 

comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio 

de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e 

informação. (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, Resolução 

CNE/CES nº 4, de 7 de novembro de 2001) 

 
 
 

 
55 

No caso específico da comunicação na área da Saúde, pode ser necessária, por exemplo, a participação de um 

psicólogo para intermediar a explicação do médico e os sentimentos do paciente. 
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Neste texto dirigido às instituições acadêmicas dos cursos de Medicina, observa-se uma 

intencionalidade no sentido de conscientizar o profissional da saúde sobre a necessidade de 

desenvolver habilidades comunicacionais voltadas para o paciente e para as relações implicadas. 

Na esfera política e prática, as Organizações das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO, 1998)
56  

também mencionam em documento que a 

comunicação pode ser utilizada como estratégia no sentido de possibilitar e compartilhar os 

conhecimentos  de  práticas  que  possam  resultar  em  melhores  condições  de  saúde.  Neste 

campo, a Unesco busca reunir elementos de educação e persuasão que possam ser utilizados 

para mobilizar a opinião pública a participar socialmente das questões relacionadas à saúde. E 

o  documento  observa  ainda  que  essa  “nova  estratégia  de  comunicação  não  pretende 

enfraquecer os poderosos, mas fortalecer os fracos a fim de equilibrar o máximo possível o 

fluxo de informações” (Idem).
57

 

Diante do interesse acadêmico pelo tema e preocupada com o poder comercial
58  

nos 
 

estudos sobre comunicação e saúde, a Unesco promoveu em várias partes do mundo estudos para 

analisar a comunicação e os aspectos relacionados com a educação médica. 

No Brasil, o estudo de comunicação e saúde foi acolhido na Universidade Metodista, 

na cátedra Unesco de Comunicação para o Desenvolvimento Regional. Os trabalhos 

desenvolvidos nessa área são divulgados no Congresso Comsaúde, em grupos de discussão 

interessados no tema e publicados em artigos. 

O reconhecimento dessa área de estudo tem ocorrido também em esferas internacionais. 

Nos Estados Unidos, em 1993, uma oficina de comunicação e saúde define a área como “o estudo 

e a disseminação de mensagens e estratégias baseadas na investigação do consumidor, para 

promover saúde dos indivíduos e das comunidades. [...] É uma área de investigação aplicada; de 

interesse social e exercida geralmente de modo interdisciplinar” (ALCALAY, 1999, p. 192-193).
59

 

A promoção do tema comunicação e saúde, que ocorre em diversos segmentos da 
 

sociedade (com informações disseminadas numa relação com profissionais da saúde, numa 
 

 
56 Disponível em: <http://www.unesco.org/webworld/projects/introduction.html>. Acesso em: 3 maio 2011. 
57  

No original: “The New Communication Strategy does not seek to weaken the mighty but to strengthen the 

weak in order to balance as much as possible the information flow.” (Tadução da autora). Disponível em: 
<http://www.unesco.org/webworld/projects/introduction.html>. Acesso em: 3 maio 2011. 
58  

Aqui, é importante lembrar os incidentes que ocorreram com laboratórios farmacêuticos, que, utilizando 

propagandas  sobre  medicamentos,  induziram  a  população  ao  uso  inadequado  de  remédios  e  também  à 
automedicação. 
59  

No original: “El diseño y la diseminación de mensajes y estrategias que se basan en la investigación del 

consumidor, para promover salud de los indivíduos ya las comunidades. [...] Es um área de investigación 

aplicada; tiene pertinencia social e se ejerce geralmente em ambitos intersdisciplinarios.” (Tradução da autora) 

http://www.unesco.org/webworld/projects/introduction.html
http://www.unesco.org/webworld/projects/introduction.html
http://www.unesco.org/webworld/projects/introduction.html
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relação interpessoal ou até mesmo numa comunicação midiática), pode alterar a percepção 

sobre as doenças, costumes e crenças. Diante desta questão, a comunicação na área da saúde 

trabalha com a perspectiva de intervenção na realidade social. Neste sentido, pode-se 

concordar com Epstein (2001), quando ele escreve que a comunicação está na nossa essência 

enquanto seres humanos. Para ilustrar esta afirmação, ele utiliza o seguinte provérbio chinês: 

“O peixe é o último a saber da existência da água.” Apenas quando é fisgado pelo 

anzol é que, num tempo muito breve de desespero, se “afoga” na inexistência da 

água e, possivelmente dramaticamente “sabe” de sua ausência. Pois a 

comunicação para o ser humano é o mesmo que a água para o peixe: ubíqua e 

indispensável para sua sobrevivência, como ser social. (EPSTEIN, 2001, p.26) 

Segundo Hansen (2004, p.43), a primeira forma de comunicação pode acontecer em dois 

momentos: na situação “interpessoal, cara a cara, [e na] grupal, cara a cara”. E apesar de a voz 

humana  ser  o  principal  órgão  da  comunicação  interpessoal,  ainda  assim  é  recomendada 

(sobretudo na comunicação na área de saúde) a utilização de materiais de apoio (recursos 

audiovisuais, RAV), que podem ser impressos, visuais e/ou audiovisuais. Tais recursos 

potencializam a comunicação oral entre o educador e o seu público-alvo. 

 

4. Importância das teorias da comunicação para 
 

entender os conflitos comunicacionais na área da saúde 
 

Pode-se dizer que os conflitos existentes na área de serviços em saúde – em especial 

no que se refere ao atendimento ao cidadão – têm origem em políticas econômicas e culturais. 

Conforme já abordado no item 3 deste capítulo (tema, aliás, que retomarei com maior 

profundidade no próximo), a formação do médico, ainda focada no modelo biomédico, 

contribui para a manutenção do estigma da impessoalidade nas relações humanas. E tal 

relação de distanciamento pode ser ilustrada no seguinte comentário disseminado no senso 

comum:  “quanto  maior  o  estetoscópio,  maior  é  a  distância  com  o  paciente”.  Trata-se, 

portanto, da representação simbólica de um instrumento utilizado por profissionais da saúde, 

incorporada ao cotidiano das pessoas. 

No sentido de corroborar com essa temática, recorremos aqui às teorias da comunicação, 

que emergiram de práticas vivenciadas ao longo do século XX, quando a sociedade civil passou a 

acompanhar em jornais e revistas informações sobre remédios, produtos de higiene pessoal etc. 
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Ao observar duas propagandas do início do século passado, por exemplo, nota-se que, 

apesar de simples, os anúncios representavam bem a sociedade daquela época, com seus 

padrões de exigência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 32. Pasta Russa: para a beleza dos seios da mulher.

60
 

 

 

Fabricada pelo Laboratório Jardim, no Rio de Janeiro, trazia o slogan: 
 

Como se sabe, na estética da beleza feminina, o busto exerce papel decisivo 

na harmonia das formas, na graça natural e no poder da atração. Possuir um 

busto de linhas perfeitas deve constituir a primeira preocupação de toda a 

mulher elegante e ciosa do seu dever de ser bela... 

Outra figura emblemática é a do personagem Jeca Tatu... 
 

 

 
 
 

Figura 33. Jeca Tatu. Ilustração de J. U. Campos para o personagem criado por Monteiro 

Lobato (na obra Urupês, de 1918) e publicada no Almanaque do Biotônico Fontoura (1935, 

p.4). Tônico Bayer, Helmitol ou Mitigal. 

 

Na legenda da ilustração aparecia a frase: “O Jeca Tatu não é assim, ele está assim”. 
 

Ao personificar os portadores de verminoses, Jeca Tatu servia para explicar o que 

essas pessoas deveriam fazer para se curar. Associado à figura (estereotipada) do caipira, 

 
60 

Disponível em: <http://scyllamazzillo.multiply.com/photos/album/372/372#photo=66>. Acesso em: 4 maio 

2011. 

http://scyllamazzillo.multiply.com/photos/album/372/372#photo%3D66
http://scyllamazzillo.multiply.com/photos/album/372/372#photo%3D66
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homem do interior do país, simples, que vive na roça, ele também simbolizava preguiça, 

fatalismo, sonolência, letargia, subserviência e embotamento (HANSEN, 2004). 

No que diz respeito às ações realizadas nos anos 1920 até 1950, tempo em que a 

orientação para uma melhor higiene e saneamento estava em voga, Cardoso (2002) escreve 

que elas eram 
 

indispensáveis à salvação nacional, oriundas do saber científico e portadoras 

de uma “pedagogia civilizatória”, capaz do plasmar uma nova percepção da 

realidade, romper com o passado colonial e introduzir comportamentos e 

atitudes conformes ao ideário de ordem e progresso. Tais atributos não só 

qualificam positivamente a identidade de médicos e educadores, como 

vinculavam seu destino ao Estado – principal interlocutor e espaço de 

atuação. (CARDOSO, 2002, p.19 – grifos da autora). 

Nesse período, as campanhas para o combate de doenças crônicas eram elaboradas 

com o intuito de mobilizar a sociedade. Por exemplo: os mutirões da catarata e os exames de 

mamografia. Já o controle do diabetes e as vacinações contra gripes eram acionados em 

função de estratégias epidemiológicas. Enfim, a mídia trabalhava no sentido de publicizar os 

serviços de saúde em conjunto com as políticas públicas de saúde. 

Posto isso, é possível dizer que a comunicação pode contribuir com teorias de cunho 

teórico e prático. E que, no ato da consulta médica, os aportes disponíveis de comunicação, 

aliados ao conhecimento da prática discursiva, colaboram para que o profissional da saúde 

consiga se expressar com maior clareza e, assim, explicar um diagnóstico de modo que o 

paciente deixe a consulta mais bem informado sobre a sua enfermidade. 

A  proposta  de  aliar  a  comunicação  à  saúde  se  justifica  no  sentido  de  ampliar  o 

espectro de conhecimento e planejamento, para que possa ser utilizada em todas as regiões do 

país – respeitando, porém, as diferenças socioculturais. No que se refere às práticas 

comunicacionais, o objetivo é trabalhar com informação científica atualizada e manter a 

população conscientizada. Nessa etapa, a promoção da saúde deve ser feita com informações 

em linguagem clara e objetiva. 

Outro  aspecto  importante  diz  respeito  à  exposição  da  saúde  em  programas  de 

televisão.  Em  2002,  em  minha  pesquisa  de  mestrado,  tive  a  oportunidade  de  ouvir 

profissionais da saúde que participaram de programas televisivos. Eles alegavam que, do 

ponto de vista pessoal e profissional, a participação no cenário midiático (como a TV) não 

acrescentava  nada  às  suas  carreiras  médicas.  Esta  postura  vem  corroborar  com  a  ótica 
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tecnicista e desarticulada do papel educacional e social que a profissão requer. Uma visão, 

portanto, do modelo biomédico, centrado na doença, e não no indivíduo. 

Ainda a esse respeito, o médico Drauzio Varella (2005a) observa que é recente a 

participação  de  médicos  nos  meios  de  comunicação.  Explica  que  duas  décadas  atrás  o 

“médico não falava em meio de comunicação”;
61  

os que faziam isso não eram vistos com 

bons olhos pela classe médica. Ele defende, no entanto, que esse tipo de comunicação dos 

profissionais da saúde com a população é algo que precisa ser feito, porém de modo claro. E 

comenta ainda que falar mediquês (isto é, de uma forma que só pode ser entendida por outro 

profissional da saúde) “te defende [...] você não pode ser acusado de estar falando uma coisa 

errada, pois seu colega irá entender e te defender” (Idem).
62  

Assim, durante muito tempo o 

jargão médico serviu como uma forma corporativa de defesa. 

Para aumentar ainda mais esse distanciamento, médicos escreviam um garrancho 

inteligível somente para quem fosse da área da saúde, fazendo com que o doente não se 

inteirasse sobre o tratamento nem sobre o medicamento receitado. 

Hoje, com a crescente participação da área de saúde na mídia em geral, e com a 

disponibilização na internet de sites médicos, fica mais difícil ao médico manter a antiga 

postura de distanciamento em relação ao paciente. 

Na  contramão  dos  que  ainda  preferem  manter  essa  antiga  postura,  o  dr.  Varella 

(2005a) admite que sente prazer em descomplicar os casos mais difíceis da medicina para 

fazer com que o paciente os entenda. E alerta: “Não adianta saber medicina sem saber 

explicar para quem você vai atender”.
63

 

A facilidade em acessar a informação, com seus erros e acertos, possibilita ao paciente 
 

exercitar sua cidadania; ele pode perguntar e cobrar respostas mais claras e objetivas do 

profissional da saúde. E a visão de um médico reconhecido, como Drauzio Varella, denota 

uma mudança na postura do médico na atualidade. 

Portanto, as inovações tecnológicas se apresentam para as áreas da saúde e da 

comunicação com a mesma intensidade e força. Desprezar essa realidade é ir contra tudo o 

que já foi descoberto. Os problemas do acesso à informação nas regiões periféricas do país e 

nas comunidades rurais, onde a tecnologia ainda é incipiente, podem em grande parte ser 

supridos pelos meios de comunicação, principalmente o rádio e a televisão. Porém, não se 

 

 
61 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u68009.shtml>. Acesso em: 23 abr. 2011. 
62 Idem. 
63 

Ibidem. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u68009.shtml
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pode esquecer que há muitos problemas de ordem prática, e a distribuição geográfica dos 

médicos formados ainda está longe de ser considerada ideal. Enquanto nos grandes centros 

urbanos há um excesso de médicos, em outros pontos do Brasil as pessoas precisam fazer 

grandes deslocamentos para tratar da saúde. 

Para encerrar este tópico, vale ressaltar que uma das missões da comunicação é prestar 

serviço de utilidade pública no que se refere à democratização e à popularização da educação 

na área da saúde. Nesse sentido, Freire e Vilar (2006, p.7) concordam que, além dos limites 

formais  da  escola,  pode-se  utilizar  as  tecnologias  da  informação  e  da  comunicação, 

comumente incorporadas como TICs, pois isso vai gerar informações e conhecimentos em 

escalas amplas e de modo rápido. 

 

5. A comunicação pública e seus conceitos 
 

A  comunicação  pública  vem  sendo  debatida  como  uma  instância  que  envolve 

múltiplos significados e abordagens. Neste tópico, trataremos das discussões mais recentes 

sobre o tema, no sentido de marcar a importância desse conceito, especialmente quando 

relacionado à área da saúde. 

Brandão (2009, p.2) afirma que o termo comunicação pública é utilizado com mais 

frequência em cinco acepções: 

1) relacionada à área da comunicação organizacional; 
 

2) relacionada à área da comunicação científica; 
 

3) relacionada à área da comunicação governamental; 
 

4) relacionada à área da comunicação política; 
 

5) relacionada às estratégias de comunicação da sociedade civil organizada. 

Para a autora, em muitos países a comunicação pública está associada ao campo da 

comunicação organizacional, preocupada com a imagem da instituição, seja ela pública ou 

privada. 
 

Com esta acepção, a comunicação pública tem como objetivo primeiro o 

mercado, visando atingir os diversos públicos das corporações com o intuito de 

vender: seja uma imagem, seja um produto, seja uma ideia, seja uma fé – e obter 

lucro financeiro, pessoal, em status ou poder. (BRANDÃO, 2009, p.3) 

A comunicação pública nos EUA é entendida dessa forma. No Brasil, uma pesquisa de 

Fonseca Júnior (2006 apud DUARTE, 2009, p.60) revela que a comunicação pública, no 

âmbito interno, seria responsável pela promoção de mudanças organizacionais e satisfação 
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dos empregados; enquanto no ambiente externo, cuidaria das questões relacionadas à imagem 

da empresa – aqui, no que se refere à publicidade de produtos e serviços e gerenciamento de 

questões públicas. 

Quando associada à comunicação científica, a comunicação pública no Brasil é vista 

como uma ferramenta fundamental para divulgação da ciência para a sociedade civil. Atua 

principalmente nas áreas da saúde pública – auxiliando no processo de interação com a 

população em geral – e da divulgação científica – compreendendo os aspectos de 

desenvolvimento da ciência, avanços tecnológicos e resultados de pesquisas no que concerne 

à difusão e ao debate dos elementos envolvidos na área da saúde. 

Brandão (2009) cita ainda a comunicação pública associada à comunicação 

governamental, onde o poder público institucionalizado criaria um fluxo de informação e 

comunicação  com  os  cidadãos.  Entendida  dessa  forma,  a  comunicação  pública  é  uma 

instância em que os governos estabelecidos em sociedades democráticas constroem uma 

agenda pública por intermédio da discussão das políticas adotadas na promoção das ações 

desenvolvidas e estimuladas ao espírito cívico. Para a autora, “trata-se de uma forma legítima 

de um governo prestar contas e levar ao conhecimento da opinião pública projetos, ações, 

atividades e políticas que realiza, e são de interesse público” (BRANDÃO, 2009, p.5). 

Como observa Novelli (2009), a participação da sociedade em assuntos políticos, 

iniciada no século XVIII, tornou a opinião pública uma instância de fundamental importância 

para a democracia, uma vez que o exercício do poder na sociedade democrática exige que as 

decisões públicas sejam constantemente justificadas e aprovadas pela sociedade. 

A quarta acepção de comunicação pública refere-se à mídia e política ou comunicação 

política. Nesse campo de estudo, a comunicação pública seria responsável pelas discussões 

sobre políticas públicas de comunicação, especialmente as relacionadas aos direitos dos 

cidadãos em receber informações de interesse público e ter acesso às infraestruturas 

tecnológicas. Também inseridos nessa área estariam: a discussão sobre o controle dos 

conteúdos e o monopólio das grandes redes de comunicação. 

Fato atual é a discussão sobre o controle da imprensa. De um lado, emissoras e 

jornalistas alertam para o que, em sua opinião, seria uma tentativa de o país retornar aos 

tempos da ditadura; de outro, o governo propõe uma ampla discussão sobre o que deve ser 

levado a público. O embate ocorre porque a mídia não quer abrir mão de seu poder ilimitado, 

embora  concorde  que  as  mensagens  devam apenas  ser  emitidas  quando  de  fonte  segura 
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(ouvindo todas as partes envolvidas) e sem recorrer a sensacionalismos para atingir o público 

 

– o que subestimaria sua capacidade de análise. 

Na visão de Duarte (2009), a definição do que é a comunicação pública seria mais 

fácil se surgir um oposto a ela. Dito de outra maneira, o que não é comunicação pública: “não 

trata de comunicação sobre interesses particulares, privados, de mercado, pessoais, 

corporativos, institucionais, comerciais, promocionais ou de ‘um público’” (DUARTE, 2009, 

p.61). Para o autor, a comunicação pública é um bem e um direito de natureza coletiva. E 

acrescenta: 
 

Comunicação pública coloca a centralidade do processo de comunicação no 

cidadão, não apenas por meio da garantia do direito à informação e à 

expressão, mas também do diálogo, do respeito às suas características e 

necessidades, do estímulo à participação ativa, racional e corresponsável. 

(Idem) 

Relacionada às estratégias de comunicação da sociedade civil organizada, a 

comunicação pública propiciaria a participação das comunidades organizadas no processo 

comunicativo, assumindo seu papel social. Nessa perspectiva, a comunicação pública seria 

uma prática coletiva viabilizada pela apropriação das técnicas de produção e das tecnologias 

da comunicação, tendo em vista a construção de uma sociedade autônoma. 

Para Neidhardt (s.d., apud MEYER e HINCHMAN, 2008), a comunicação pública 

deve cumprir três funções para garantir a existência de uma esfera pública democrática. A 

primeira  delas  seria  a  da  transparência,  que  permitiria  ao  cidadão  a  chance  de  saber  e 

entender  o  que  está  acontecendo  na  política  e  nos  processos  sociais.  A  segunda,  a  da 

validação, que tornaria os cidadãos capazes de avaliar a validade de suas próprias posições, 

levando em conta temas e informações diferentes. A terceira, orientar o público, capacitando- 

o a formar seu próprio ponto de vista. 

Em suma, a transparência do governo, a fonte segura da informação e o uso do grande 

poder da mídia é que poderão proporcionar aos indivíduos maior capacidade de refletir sobre 

seus  problemas  e,  assim,  buscar  o  melhor  caminho  para  resolvê-los  –  sem  que  sejam 

induzidos a pensar desta ou daquela maneira antes de tomar decisões em prol dos seus 

próprios temas ou da coletividade. 

Como reforço a essa ideia, Zémor (1995 apud BRANDÃO, 2009, p.5) defende que a 

comunicação pública deve cumprir funções primordiais, como: a) informar; b) ouvir as 

demandas, as expectativas, as interrogações e o debate público; c) contribuir para assegurar a 
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relação social (sentimento de pertencer ao coletivo); d) acompanhar as mudanças, tanto as 

comportamentais quanto as da organização social. 

A fronteira entre o público e o privado modela-se hoje em função de uma sociedade 

que se movimenta diante de discussões democráticas. Wolton (2004) elenca alguns fatores 

que contribuíram para o estreitamento dessas fronteiras: o fator político ligado ao movimento 

pela democracia, que, há mais de um século, identifica a emancipação com a luta contra um 

espaço privado dominado pelos valores morais e religiosos; o fator social: os movimentos 

sociais, como o êxodo rural, a urbanização e a transformação no modo de vida; e a questão 

cultural, em que se misturam a ideia de emancipação e a generalização da comunicação – e 

que contribui para certa abertura. Ainda de acordo com esse autor, 

a crescente socialização da vida pública, a multiplicação das políticas 

familiares (depois, sanitárias), enfim, o profundo movimento de libertação 

da mulher, acompanhado pela evolução das mídias que contribuíram para 

que possa “falar tudo”, mexeram com as fronteiras público-privado, fizeram 

recuar os territórios do sigilo, favoreceram a tomada da palavra e facilitaram 

essa realidade hoje banal, mas impensável há cinquenta anos. (WOLTON, 

2004, p.224) 
 

Ao revisitar Habermas, Wolton (2004, p.231) observa que comunidades parciais 

(científicas,  médicas,  militares,  artísticas,  religiosas  etc.),  em  benefício  de  um  espaço 

universal, foram perdendo importância. E a história do espaço público é o da passagem de um 

modelo de sociedade, na qual coabitavam (de maneira hierárquica) várias comunidades, a 

outro em que essas comunidades parciais se retraíram. Entretanto, embora algumas tenham 

perdido seu poder social, como as comunidades religiosas, outras, ao contrário, adquiriram em 

dois séculos uma legitimidade bem real, como a comunidade científica. 

Atualmente, a fronteira entre o público e o privado quase não existe. Problemas, 

atitudes e obras das comunidades interferem uns nos outros. Deixam, portanto, de ser do 

particular para se tornarem assunto do coletivo. 

Diante desse contexto, no qual os assuntos transbordam do particular para o coletivo, é 

natural que surja a necessidade de haver mediações – que podem até se tornar indispensáveis. 

Wolton (2004, p.233) acrescenta que as sociedades atuais precisam de mediações de todos os 

tipos. Na visão do autor, carecemos bem mais de mediações que de midiatização, pois esta 

última não substitui a intermediação humana – isto é, o conjunto dos contratos, ritos e códigos 

indispensáveis para comunicação social e a vida cotidiana. 
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6. Estratégias de comunicação pública de saúde 
 

Os  sistemas  de  políticas  públicas  de  saúde  trabalham  no  sentido  de  pensar  a 

comunicação pública dentro do contexto histórico e socioeconômico, uma vez que os sujeitos 

sociais possuem força interlocutiva. Isto, portanto, requer uma mediação com ações que 

demandam estratégias de comunicação do Estado com a sociedade. 

O princípio da comunicação pública, conforme observa Torquato (2004, p.162), é o da 

indivisibilidade de formas e processos. Para se preservar a homogeneidade dos conceitos e a 

unidade de pensamento, um sistema de comunicação deve ser integrado e uniforme. Significa que 

suas partes precisam estar posicionadas num centro unificado de geração e irradiação de 

informação. 

A intensidade de comunicação pública política, por exemplo, busca atingir o público em 

geral por meio da intensidade com que a mensagem é emitida. Assim, enquanto as campanhas 

políticas tentam sensibilizar o eleitor pela quantidade e não pela veracidade, as informações de 

saúde pública parecem sempre estar aquém do que a população deseja – prova disso é a 

quantidade de novas informações produzidas para complementar a informação dada e as 

discussões que elas provocam. No entanto, o que Torquato (2004) propõe, parece solucionar este 

problema: um centro mediador que sinalize o que é preciso informar e como informar. 

Sobre esses conceitos, Matos (2006),
64  

em artigo intitulado “Comunicação política e 
 

comunicação pública”, faz um breve relato, no qual discute as tendências e as vertentes da 

propaganda e do marketing político. Diante de perspectivas para a viabilização do conceito de 

comunicação pública, a autora expõe que a mesma 

se articula com a Comunicação Política na esfera pública, como local de 

interação social de todos os agentes e interesses envolvidos. Nesta esfera, 

transitam recursos humanos (cidadãos, políticos, eleitores), físicos (suporte da 

comunicação massiva, tecnologias interativas e convergentes), econômicos 

(capital, ativos em geral), comunicacionais (discursos, debates, diálogos 

estruturados dentro e fora das mídias massivas e recursos interativos). A 

questão central é saber, nesta esfera de relações, o que se busca e o que é 

obtido: o poder está sempre em jogo, mas só os temas e interesses comuns 

dizem respeito à Comunicação Pública. (MATOS, 2006, p.71) 

 
 

 
64 

Disponível em: <http://www.eca.usp.br/departam/crp/cursos/posgrad/gestcorp/organicom/re_vista4/58.pdf>. 

Acesso em: 10 maio 2011. 

http://www.eca.usp.br/departam/crp/cursos/posgrad/gestcorp/organicom/re_vista4/58.pdf
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Porém Torquato (2004) ressalta que 

 

a comunicação é um sistema de transporte de uma ideia, de um conceito, de 

um corpo filosófico e das ações empreendidas por uma entidade. A imagem, 

para ser bem percebida e gerar efeitos positivos, há de aparecer como um 

conjunto monolítico, uniforme e inseparável. (2004, p.162) 

De um lado, a mídia e os comunicadores; de outro, as necessidades de cada cidadão. 

De modo que o tráfego de ideias entre os grupos (informante e receptor) deve ser limpo e 

claro, sem jogo de interesses ou de poder. Deve haver uma união de forças: vamos transmitir 

o que você quer e precisa saber! Vamos lhe dar a informação exata para solucionar o seu 

problema! 

Ao sugerir os tipos de produtos e serviços que podem ser publicizados, Torquato 

(2004) indica a inserção de matérias de interesse de entidades em páginas especiais de jornais. 

E boletins mais rápidos, em revistas de alta qualidade editorial e técnica, apropriadas para a 

veiculação de matérias e abordagens mais verticais e especializadas. Como comunicação 

associativa, sugere folders, guias, malas diretas, folheteria técnica, materiais didáticos de 

apoio (apostilas, livretos, folhetos, criação de site qualificado etc.), impressos e vídeos bem 

produzidos. E acrescenta que, “para completar o circuito comunicativo, restam as campanhas 

promocionais, com a produção técnica de spots e anúncios” (TORQUATO, 2004, p.164). Na 

mídia eletrônica, algumas instituições criam programas de televisão em rede local e nacional. 

Enfim, considerando que há inúmeras possibilidades para que as informações sejam 

publicizadas, a saúde da mulher (foco deste trabalho no que diz respeito ao câncer de mama) 

pode muito bem ser incorporada como prática e estratégia de comunicação pública nas 

políticas públicas de saúde. 

A própria Constituição brasileira (arts. 196-200) garante que é obrigação do Estado e 

direito universal igualitário dos cidadãos o acesso às ações de promoção e recuperação da 

saúde. E estabelece que o Sistema Único de Saúde (SUS) deve incorporar ações e serviços 

financiados com recursos públicos. Garante ainda que a iniciativa privada poderá dar 

assistência à saúde, atuar de modo direto ou participar complementarmente do SUS, mediante 

contrato de direito público de publicização. 

Diante de tudo o que foi exposto até o momento, restam as seguintes perguntas: por 

que, então, continua insatisfatória a variedade de material disponível no Brasil para apoio a 

quem deseja, precisa e deve se informar sobre doenças? Ora, se o informante não tem 

habilidade oral, poderá transmitir a informação por outro veículo. O que importa é a qualidade 
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dessa informação. Ou seja: é verdadeira? É objetiva? O informante sabe como atingir o alvo? 

Consegue fazer um bom uso do recurso que escolheu? 

A seguir, expondo um pouco da história e do cenário atual da saúde na formação 

médica, estes questionamentos serão retomados para que se compreenda melhor como a 

comunicação é ensinada aos futuros médicos e o quanto a questão da humanização pode ser 

importante na relação comunicacional entre pacientes e profissionais da saúde. 
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CAPÍTULO III 
 

O ENSINO MÉDICO E AS NOVAS DEMANDAS SOCIAIS 
 
 
 

1. As representações da medicina  

 
E não é que neste mundo tem 

cada vez mais gente e cada vez menos 

pessoas? 
 

Mafalda, Quino 
 

Desde a Pré-História, a doença e o processo de cura estão atrelados aos rituais de 

magia. Mais adiante, na História Antiga, nos primórdios da medicina (como ciência), o culto 

aos deuses também serviu para que os doentes rogassem a intervenção divina na cura de 

enfermidades cujos médicos ainda não eram capazes de combater com seus conhecimentos. 

Nesse período, a figura mais representativa foi a de Esculápio, deus da cura, filho de Apolo 

com a mortal Corônis. Desde então, a imagem da serpente, que nas esculturas aparece envolta 

em seu cajado, passou a ser associada a esse deus da mitologia devido à capacidade que ela 

possui de rejuvenescer a si própria mediante a troca periódica da pele, que simbolizava o 

libertar-se da doença (PORTER, 2004). 

 
 

Figura 34. Estátua de Esculápio. Museu do Teatro de Epidauro, Grécia.
65

 

 
 
 

 
65 

Disponível: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Escul%C3%A1pio>. Acesso em: 17 nov. 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escul%C3%A1pio
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Nesse período, a arte da educação médica contou com o legado de Hipócrates (460- 

 

377 a.C.). Considerado uma das figuras mais importantes da história da saúde e o Pai da 

Medicina, seus ensinamentos – como o de não prejudicar (primum non nocere) – viam o 

homem como parte integrante de um todo nas suas práticas humanitárias – o que pode ser 

constatado no Juramento de Hipócrates, feito pelos alunos de medicina no dia da formatura: 

Juro por Apolo Médico, por Esculápio, Hígia, Panaceia e por todos os deuses 

e deusas, a quem tomo como testemunhas, que cumprirei este Juramento e 

Compromisso conforme o melhor de minha capacidade e discernimento. 

Respeitarei meu mestre nesta arte como respeito meus pais, e como ele, 

compartilharei minha vida e proverei com meus recursos o que lhe faltar. 

Considerarei seus filhos varões como meus irmãos e lhes ensinarei esta arte, 

se desejarem aprendê-la, sem remuneração nem compromisso escritos. 

Transmitirei os preceitos, as instruções orais e todos os demais ensinamentos 

a meus filhos varões, aos de meu mestre e aos discípulos que forem aceitos 

como aprendizes e prestarem o devido juramento, e a ninguém mais. 

Utilizarei meu conhecimento para ajudar os enfermos, com o melhor de 

minha capacidade e discernimento, e jamais o empregarei para causar dano 

ou malefício a pessoa alguma. A ninguém darei um veneno letal, se me for 

solicitado, nem sugerirei tal procedimento. Do mesmo modo, não darei a 

mulher alguma substância para provocar um aborto. Com pureza à santidade 

conduzirei minha vida e exercerei minha arte. Não usarei da faca, nem 

mesmo em doentes com cálculos, mas deixarei tais procedimentos a cargo 

dos habilitados nessa arte. Em quantas casas entrar, entrarei para socorrer os 

enfermos, e jamais com a intenção de causar dano ou prejuízo. Não abusarei 

de minha posição para praticar atos libidinosos com o corpo de mulheres ou 

de homens, sejam eles livres ou escravos. Tudo o que eu vir ou ouvir, no 

exercício de minha profissão ou na vida privada, que não deva ser divulgado, 

guardarei em segredo e não revelarei a ninguém. Portanto, se cumprir este 

Juramento e não o violar possa eu prosperar em minha vida e minha arte, 

grajeando fama entre todos os homens e para sempre. Mas, se o transgredir e 

perjurar, que me aconteça o contrário. 

Os aforismos hipocráticos ressaltavam a vocação exigente, mas honrosa, do médico. 

Para Porter (2004, p.49-50), “a vida é curta, a arte é longa e a oportunidade, é fugaz. A 
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experiência é falaciosa e o discernimento é difícil”. Até hoje esse ideal altivo impõe respeito, 

como paradigma da identidade e da conduta profissional. 

Questões éticas e humanitárias também percorreram a história da humanidade, como 

pode ser constatado no Código de Hamurabi, comentado por Adolfo Hoirisch (2004): 

Se não atingisse os objetivos visados pelo paciente, podia, em determinados 

casos, ter suas mãos amputadas. Na Idade Média, havendo dúvidas quanto à 

existência do erro médico, ele poderia ser submetido à justiça ordálica. No 

caso em lide, obrigava-se o suspeito a caminhar descalço sobre brasas ou a 

mergulhar as mãos em fonte fervente. Acredita-se que, se a pessoa fosse 

inocente, Deus a protegeria do dano físico. Em verdade, nesta prova já 

estava implícito o castigo. (2004 apud MELLO FILHO, 2006, p.21) 

Na era cristã, ressurgiu a medicina religiosa, porém com rituais correspondentes a sua 

crença: unções, orações, imposição das mãos etc. Não há como negar que a Igreja pregava a 

caridade, ampliando, assim, a dimensão humana do ato médico. Conforme escreve Mello 

Filho (2006), 
 

[em] 963 funda-se a primeira sociedade cientifica e, nessa época, a cultura 

árabe alarga os horizontes da ótica e dos medicamentos. O mais ilustre 

médico desse povo é Avicena, famoso desde os 18 anos; sua obra teve 

validade por mais de 500 anos, sendo recomendada em inúmeros 

estabelecimentos no ensino médico. Sua focalização deontológica é tão 

merecedora de lembrança quanto a de Hipócrates. O médico deve possuir 

olhar agudo, ouvido apurado, paciência uma cabeça lúcida e um espírito 

crítico, uma vontade de ferro, mas igualmente um coração cálido e sensível, 

compreendendo e compadecendo das misérias do próximo. Deve acreditar 

em Deus e possuir um sentimento moral acima de toda sensualidade, acima 

do interesse de lucros e honrarias. Deve ter uma aparência extrema 

conveniente de bons modos. Deve ser sadio de alma e de corpo. Como um 

camelo, deve arrastar o fardo de um saber enciclopédico e, apesar disso, 

conservar a frescura de um poeta. (MELLO FILHO, 2006, p.31-32) 

No século XIX, Augusto Comte, em sua visão positivista, afirma que a medicina e os 

cuidados relativos à pessoa humana foram ao longo do tempo redesenhados... De modo que o 

modelo biomédico, característico do paradigma positivista cartesiano da ciência, mudou o 

foco do médico para a investigação clínica. A partir desse momento, a doença passou ser 
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objeto de pesquisa em detrimento do indivíduo doente. Assim, o ato médico se reduziu ao 

saber fazer um diagnóstico utilizando método clínico-experimental para o tratamento. 

A partir de 1900, o ideal hipocrático volta a ser reverenciado, contribuindo para gerar 

o movimento do paciente como pessoa. Era uma reação contra a medicina mais científica, 

promovida pelas universidades e seus laboratórios de pesquisa. 

Nesse sentido, Porter (2004, p.60-61) apresenta as seguintes declarações:  “‘Nunca se 

esqueçam de que seu paciente não é a pneumonia, mas um homem pneumônico’, declarou Sir. 

William Gull, médico cujo movimento enfatizou o papel do médico como indivíduo. ‘O bom 

médico trata a doença, mas o grande médico trata o paciente’, ensinou o ilustre médico 

canadense humanista William Osler” (PORTER, 2004, p.60-61). 

O médico humanista exerceu essa prática até meados dos anos 1950. Mudanças 

vivenciadas após a Segunda Guerra Mundial – a reboque da Revolução Industrial, com o uso 

de tecnologias para o tratamento e toda uma exacerbação de tecnicismo voltado para o 

consumo – voltaram a influenciar a relação médico-paciente. 

 

2. O contexto sócio-histórico do ensino médico 
 

Macbeth: [referindo-se a Lady Macbeth] Como vai 

vossa paciente, doutor? 

Médico: O mal de que sofre, meu senhor, não é tão 

grave quanto a perturbação que lhe causaram 

incessantes visões que a impedem de repousar. 

Macbeth: Curai-a! Não podeis acalmar um espírito 

doente, arrancar-lhe da memória os pesares 

arraigados, apagar as angústias gravadas no 

cérebro e, com um doce doto que faça esquecer, 

aliviar o peito oprimido do peso perigoso que 

comprime o coração? 

Médico: É preciso aqui que o doente seja   seu 

próprio médico. 
 

Macbeth, W. Shakespeare 
 
 

No atual contexto de transição, em que o ensino médico é questionado por conta do 

crescente número de especializações em detrimento do antigo médico de família (com práticas 

generalistas), estudar a estrutura e os modos de caracterização do ensino médico é essencial 

para compreender como se dá a relação médico-paciente, permeada pelos outros profissionais 

da  saúde.  Neste  processo,  a  liderança  natural  do  médico  –  por  ele  ser  detentor  do 

conhecimento científico que pode possibilitar a cura por meio de diferentes remédios e 

tratamentos  –  mostra  a  importância  de  um  olhar  mais  atento  sobre  a  sua  formação.  A 
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historicidade e o ensino da comunicação no currículo acadêmico dos cursos de medicina são, 

portanto, assuntos que permeiam a relação médico-paciente e suas dimensões 

multiprofissionais na formação na área da saúde. 

Na década de 1990, com a ampliação do sistema educacional no Brasil e com a 

abertura de novos cursos de medicina, considerados pela classe como de qualidade duvidosa, 

em diferentes cantos do país a revisão da formação do médico ganha força. A excessiva busca 

pela especialidade, em detrimento do médico generalista, provoca algumas distorções no 

exercício  da  profissão,  o  que  acaba  prejudicando  o  paciente.  O  aumento  exacerbado  de 

escolas médicas em todo o país, não é, porém, acompanhado da necessária fiscalização e do 

controle da formação de práticas médicas para se que tenha um profissional de qualidade, que 

atenda o perfil profissiográfico necessário para atuar no contexto atual da sociedade. 

Apesar de o Brasil ser o segundo país no mundo em número de escolas de medicina, com 
 

167 faculdades, de acordo com os últimos dados do Conselho Federal de Medicina (CFM, 2009),
66 

nem sempre a formação atende aos requisitos de qualidade científica, menos ainda de formação 

humanística. Além disso, a distribuição geográfica dessas faculdades não satisfaz, necessariamente, 

às demandas existentes, gerando novas distorções na área de saúde pública. 

Diante do surgimento de inúmeros cursos de medicina, a questão que fica é: em qual 

modelo se constitui o ensino nessas escolas? Para responder esta pergunta, teremos que 

recorrer ao aspecto histórico da profissão no sentido de rever algumas mudanças instituídas no 

ensino médico na primeira década do século XX. 

Em 1910, foi publicado nos Estados Unidos o estudo Medical Education in the United 

States and Canadá – A  Report to the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 

mais conhecido como Relatório Flexner (Flexner Report). Escrito por Abraham Flexner, sua 

proposta  era  buscar  excelência  da  classe  médica  e  instalar  uma  nova  ordem  para  a 

reconstrução do modelo de ensino médico: a prioridade era que as escolas médicas tivessem 

programas educacionais com base científica. 

Pagliosa e Da Ros (2008) publicaram um estudo sobre o Relatório Flexner em função 

do seu centenário. As recomendações eram pautadas pelos seguintes critérios: rigoroso 

controle de admissão; currículo de quatro anos; divisão do currículo em um ciclo básico de 

dois anos, realizado no laboratório, seguido de um ciclo clínico de mais dois anos, realizado 
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Disponível em: 

<http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8393&catid=3%3Aportal&Itemid=1 

>. Acesso em: 10 maio 2011. 
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no hospital; e exigência de laboratórios e instalações adequadas. Assim, o modelo científico 

na Medicina estava consolidado. Para Flexner, “o estudo da Medicina deve ser centrado na 

doença de forma individual e concreta” (1910, apud PAGLIOSA e DA ROS, 2008, p.496).
67

 

Desde a sua publicação, o Relatório teve muitas críticas, sendo que uma delas referia- 

se ao preconceito em relação a pobres, negros e mulheres no ensino médico. Portanto, diante 

da análise de Abrahan Flexner, a educação médica era destinada a pessoas da elite, com o 

aproveitamento dos mais capazes, inteligentes, aplicados e dignos. 

Com a ênfase no modelo biomédico (centrado na doença e no hospital), os programas 

educacionais médicos passaram a ter uma visão reducionista. Isso explica, em parte, a 

realidade atual da prática médica, pois o modelo implantado se configurava a partir da visão 

da doença, e não da saúde, com uma relação causal, biologicista. 

Mesmo hoje as escolas médicas tomam como base o modelo biomédico, ainda que 

instituições (como a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, 

entre outros; governo; fundações internacionais – por exemplo: Rockfeller, Kellogs... – e 

representantes da sociedade civil organizada) venham discutindo desde a década de 1960 sobre a 

necessidade de construção de um novo modelo de educação médica. A esse respeito, Pagliosa e 

Da Ros (2008, p.497) reiteraram que, “embora seja uma necessidade declaradamente prioritária, o 

desenvolvimento de recursos humanos em saúde sempre foi relegado a segundo plano nos 

processos de reforma”. 

Em função desse modelo médico-hegemônico, Merhy e Franco (2009) relatam que o 

discurso da excelência da clínica criou uma áurea de proteção ao modelo que 

se gestava, não deixando revelar seu reducionismo e empobrecimento em 

relação à compreensão e intervenção sobre os problemas de saúde. [...] ficou 

subdimensionado, reduzindo inclusive a capacidade resolutiva dos sistemas 

recém-criados. O mundo da saúde perdeu o que lhe é mais significativo: a 

sua humanidade. (MERHY e FRANCO, 2009, p.114-115) 

No Brasil, o Ministério da Educação, por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Graduação em Medicina, trabalha com o eixo do desenvolvimento curricular 

atento às necessidades da população, proporcionando a interação no tripé ensino, serviço e 

comunidade, com prioridade para os serviços do Sistema Único de Saúde. 

A seguir, o perfil profissiográfico do egresso do curso médico, proposto de acordo 

com os atuais parâmetros curriculares da área: 
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Também disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbem/v32n4/v32n4a12.pdf>. Acesso em: 6 maio 2011. 
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[...] formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, 

pautado  em  princípios  éticos,  no  processo  de  saúde-doença  em  seus 

diferentes   níveis   de   atenção,   com   ações   de   promoção,   prevenção, 

recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da assistência, com senso 

de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor 

da saúde integral do ser humano. (DIRETRIZES CURRICULARES 

NACIONAIS)
68

 

 

Nesse processo político-educacional compreende-se que as ciências humanísticas 

impõem mudanças nos pilares da formação do profissional da saúde, visto que até hoje o 

modelo curricular do ensino médico baseia-se no modelo biomédico. 

Assim, a (re)humanização da Medicina emerge de multifatores, onde o médico deve 

compreender os aspectos da doença e também do paciente. As relações interpessoais, 

intrapessoais e a comunicação verbal e não verbal adquirem, então, importância terapêutica, 

integrando dimensões psicofísicas e psicossociais. 

Nessa trajetória para revisão do modelo de ensino médico, têm ocorrido algumas 

questões inseridas nas unidades curriculares, como pôde ser observado nas disciplinas da 

Universidade Federal de São Paulo em 2010. O plano de ensino da Unifesp, além de 

reconhecer a importância da área de Psicologia, valoriza também a reflexão dos profissionais 

da saúde na relação médico-paciente e o trabalho multiprofissional. No que tange à 

comunicação, são ensinadas técnicas de comunicação interpessoal, as quais envolvem 

pacientes, familiares e a equipe de saúde. 

 

3. A importância da comunicação na graduação em Medicina 
 

A necessidade de convergência da comunicação e das práticas educativas em geral foi 

discutida por Freire e Vilar (2006). Em artigo recente, os autores focalizam a aplicação da 

transmissão direcionada (ou narrowcasting), pois a escolha do canal de comunicação pode 

ser determinante na recepção efetiva da mensagem informativa. E definem narrowcasting 

como: “[...] mídias específicas para audiências específicas, a fim de proporcionar a melhoria 

do nível de conhecimento da população sobre condições de saúde e qualidade de vida” 

(FREIRE e VILAR, 2006, p. 6).
69

 

 

 
68 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/Med.pdf>. Acesso em: 10 maio 2011. 
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O artigo também ressalta o papel da mídia no processo educativo: além de entreter, ela 

informa e educa. Segundo os autores, uma sociedade da informação e do conhecimento 

colabora para que o indivíduo se torne mais participativo. Como exemplo, eles citam a 

telemedicina: 
 

A telemedicina é a assistência primária a pequenas comunidades em regiões 

em desvantagens geográficas e sociocultural, cujo objetivo é educar e 

conscientizar a população sobre a responsabilidade com a saúde pessoal e 

coletiva, assumindo um papel importante para a assistência remota e a 

disseminação da informação. Essa aplicação se baseia na transmissão 

direcionada (narrowcasting) e tem sido útil na resolução de problemas 

comunitários. (FREIRE e VILAR, 2006, p.8)
70

 

A mudança de mentalidade, seja dos profissionais de saúde, seja da sociedade em 
 

geral, no sentido de ver a área numa perspectiva da saúde e não da doença, vem encontrando 

abrigo em diferentes organismos, estendendo-se, também, à formação médica. É importante 

frisar que a saúde está conceituada pela Organização Mundial de Saúde da seguinte forma: 

“estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de 

doença ou de enfermidades” (OMS, 1946, p.1).
71

 

A discussão que recai sobre o profissional da saúde implica, também, conhecer a 
 

identidade da área e saber o porquê da escolha de uma profissão que, no contexto atual, 

envolve tantos conflitos de ordem política, econômica e cultural. Tal escolha não pode ser 

feita apenas pelo status atribuído à profissão, mas pela consciência da responsabilidade social 

inerente ao ato médico. 

Cabe ressaltar ainda que a saúde no Brasil teve relativo avanço com o Sistema Único 

de Saúde. Nas últimas décadas, o país se distanciou de outras nações por realizar mais 

transplantes e possuir um programa de imunização em massa, que erradicou doenças como a 

paralisia infantil e o sarampo. Também teve programa de controle da Aids reconhecido pela 

OMS. Outras ações bem-sucedidas foram a da Saúde da Família e a proibição da propaganda 

de cigarros e de eventos ligados à indústria do tabaco, só para citar algumas. Pode-se afirmar, 

portanto, que a tendência geral é a de aproximar a temática da saúde às demandas da 

sociedade. 

 
 
 
 

70 Idem. 
71 

Disponível em: <www.mp.mg.gov.br/portal/public/interno/arquivo/id/22765>. Acesso em: 6 maio 2011. 

http://www.mp.mg.gov.br/portal/public/interno/arquivo/id/22765
http://www.mp.mg.gov.br/portal/public/interno/arquivo/id/22765
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Porém, é preciso levar em conta a extensão geográfica do país. Em regiões distantes – 

como, por exemplo, Norte, Nordeste, Centro-Oeste etc. –, muitos desses programas se tornam 

ineficazes devido à escassez de profissionais qualificados para atender a população. Prova 

disso são as elevadas taxas de mortalidade infantil e desnutrição, bem maiores que no Sul e 

Sudeste, regiões em que os benefícios chegam mais rápido. Estas estatísticas também podem 

ser atribuídas à falta de recursos humanos na área da saúde. As chamadas regiões periféricas, 

além de contar com menor número de profissionais especializados, ainda necessitam de um 

aperfeiçoamento nas políticas públicas de saúde. 

Nesse sentido, cabe à Universidade o papel de discutir tais questões, uma vez que sua 

função primordial é a de expandir as fronteiras do conhecimento e, com isso, enriquecer a 

cultura científica e tecnológica do país. Torna-se imprescindível, portanto, promover nos 

cursos superiores a formação de recursos humanos qualificados, os quais são elementos-chave 

na promoção do desenvolvimento econômico e social (GARCIA, 1989, p.53). 

A discussão acerca da decadência do modelo biomédico, que deve ceder lugar a 

práticas baseadas na história pessoal dos pacientes – aliadas a exames e estabelecendo uma 

relação de confiança –, faz parte da nova realidade social. É nessa perspectiva relacional que o 

modelo biopsicossocial – que aborda não apenas a parte física, mas também contextos 

psicológicos, familiares e sociais – poderá contribuir na questão nevrálgica: a saúde da 

população. 

Para Alves (2003a, p.21), hoje “o médico é um profissional como os outros”. Perdeu 

sua aura sagrada. E, para exemplificar esta afirmação, ele cita a observação do diretor da 

Escola  de  Medicina  de  Princeton:  “um  médico  é  uma  unidade  biopsicológica  móvel, 

portadora de conhecimentos especializados, e que vende serviços” (Idem). Se no passado a 

figura do médico era considerada uma extensão da própria família – um generalista capaz de 

resolver não somente os problemas do corpo, mas também os da alma, profissionais que 

muitas vezes eram conselheiros da família –, atualmente, devido às mudanças processadas ao 

longo do tempo e com o surgimento das especialidades, tudo isso resultou em prejuízo aos 

pacientes, sobretudo no que diz respeito às relações interpessoais. 

No que se refere às especialidades médicas, o foco desta pesquisa está nos estudos das 

doenças  mamárias  e  nos  diferentes  aspectos  que  envolvem  cuidados  direcionados  às 

mulheres. E como esses cuidados não se limitam aos médicos, mas se estendem a outros 
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profissionais, também foi importante analisar as diferentes áreas da saúde envolvidas na rotina 

do paciente oncológico. 

E quanto às práticas discursivas constituídas no campo teórico da linguagem, Citelli 

(2004, p.55) afirma que “as cadeias discursivas contribuem para arrefecer o sentimento de 

solidão humana, visto que nelas os ‘contratos de linguagem’ autorizam recuperar a tradição, a 

história, assim como prospectar projetos futuros”. Esse contrato está relacionado às práticas 

sociais. Maingueneau, por sua vez, explica que a 

noção de contrato pressupõe que indivíduos pertencentes a um mesmo corpo 

de práticas sociais sejam capazes de entrar em acordo a propósito das 

representações de linguagem dessas práticas. [...] Logo, um sujeito ao 

enunciar presume uma espécie de “ritual social da linguagem” implícito, 

partilhado pelos interlocutores. (MAINGUENEAU, 1997, p.30) 

Com essa definição em mente – e levando em conta minha prática profissional ao 

longo de 30 anos de trabalho, dos quais 20 foram na área da saúde e como profissional da 

comunicação –, fica claro que para o paciente o contrato de linguagem não se estabelece de 

forma plena no ato da consulta. Ou seja: muitas vezes as explicações dadas pelo profissional 

da saúde suscitam mais dúvidas do que respondem.
72

 

Como as dificuldades são inerentes ao ato médico, muitos ruídos ocorrem no processo 
 

comunicacional, em detrimento do bem-estar do paciente. Por isso, a linguagem atua como 

um instrumento essencial para minimizar os ruídos comuns em situações dessa natureza. É 

necessário, portanto, romper com as múltiplas barreiras impostas (social e culturalmente) no 

atendimento médico para que essa relação seja humanizada. 

De acordo com Jaspers (1998, p.19), o “pressuposto é que ambos, médico e paciente, 

são seres racionais que se opõem conjuntamente a um processo da natureza, conhecendo-o e 

tratando-o, e que pela sua humanidade se unem na apetecibilidade da meta”. Embora a 

racionalidade deva estar presente no ato médico para garantir objetividade no diagnóstico e no 

tratamento, ela não pode prescindir de sua humanização. 

Para encerrar este tópico, cabe ressaltar a preocupação por parte do Ministério da 

Educação no que diz respeito à formação do médico, registrada no Artigo 5º das Diretrizes 

Curriculares do curso de Medicina de 2001: 

 
 

72 
Vale destacar que são múltiplas as representações coletivas e individuais abordadas no processo de diagnóstico 

e tratamento do câncer de mama. A doença pode causar o chamado vazio da esterilidade, frustração nos 

relacionamentos, enfim, incertezas de todo tipo e origem. 
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I - promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos 

seus clientes/pacientes quanto as de sua comunidade, atuando como agente 

de transformação social; 

II - atuar nos diferentes níveis de atendimento à saúde, com ênfase nos 

atendimentos primário e secundário; 

III - comunicar-se adequadamente com os colegas de trabalho, os pacientes e 

seus familiares; 

IV - informar e educar seus pacientes, familiares e comunidade em relação à 

promoção  da  saúde,  prevenção,  tratamento  e  reabilitação  das  doenças, 

usando técnicas apropriadas de comunicação. (CONSELHO NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO, 2001)
73

 

 

4. Medicina e comunicação: a necessária humanização 
 

As competências comunicacionais expressas na empatia, nas relações interpessoais, 

intrapessoais e na comunicação verbal e não verbal potencializam o senso crítico e o sentimento 

de confiança no indivíduo doente. É essencial, portanto, entender os aspectos da comunicação 

humana, para que ela venha a fazer parte da rotina hospitalar dos profissionais da saúde. A 

empatia – aqui entendida como a capacidade de se posicionar diante da enorme variedade de 

mazelas humanas com as quais deparam os profissionais da saúde ao acompanhar o drama de 

pacientes com câncer e risco eminente de morte; saber, portanto, se colocar no lugar do outro – 

é uma experiência que, trabalhada com a compreensão do indivíduo doente na sua totalidade, 

pode oferecer um ganho em termos humanitários ao profissional da saúde. 

Uma experiência interessante para ilustrar a mudança que ocorre quando o médico se 

transforma em paciente foi a relatada pelo médico neurologista Oliver Sacks. Durante uma 

caminhada por um local montanhoso da Noruega, ele se defrontou com um touro. Assustado, 

o doutor correu. Na fuga, tropeçou, fraturando uma das pernas. Ao passar à condição de 

paciente, sofreu a sistemática de despersonalização que costuma ocorrer quando se está nessa 

condição. Sacks escreve: 

As próprias vestes são substituídas por roupas brancas padronizadas e, como 

identificação, um simples número. A pessoa fica totalmente dependente das 

 
 
 
 
 
 

73 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES04.pdf>. Acesso em: 8 maio 2011. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES04.pdf
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regras da instituição, se perdem muitos dos seus direitos, não se é mais livre 

 

(1991 SACKS, apud CAPRARA e FRANCO, 1999, p.650).
74

 
 

Outro aspecto a ser abordado é a consulta médica e tudo que a antecede nos 

atendimentos prévios. Segundo o Conselho Federal de Medicina, 

a consulta médica compreende a anamnese, o exame físico e a elaboração de 

hipóteses ou  conclusões diagnósticas, solicitação de  exames 

complementares, quando necessários, e prescrição terapêutica como ato 

médico completo e que pode ser concluído ou não em um único momento. 

(CFM nº 1.958/2010) 
75

 

Para  complementar   esta   informação,  recorremos  à   pesquisa   desenvolvida   por 

Carpigiani (2005),
76  

que analisou os aspectos da comunicação médico-paciente no contexto 

da primeira consulta – considerada de grande importância, pois está permeada de expectativas 

de ambos os lados. De um lado, o paciente, debilitado e temeroso, vai querer atenção para 

expor seu problema e receber orientação para resolvê-lo. O médico, por sua vez, estará diante 

de uma nova pessoa, da qual ele ainda não sabe muita coisa. Precisará ouvi-la, entender seu 

drama, chegar a um diagnóstico. De modo que o tempo dessa consulta vai variar conforme o 

caso, podendo durar alguns minutos ou se prolongar por uma hora, dependendo de fatores 

como “especialidade, objetivo e personalidade do paciente” (CARPIGIANI, 2005).
77

 
 

Na prática, outros fatores também podem influenciar esse tempo ideal de consulta. O 

baixo valor dos honorários médicos pagos pelos planos de saúde particulares, por exemplo, 

faz com que os médicos atendam um grande número de pacientes para poder alcançar no final 

do mês uma remuneração razoável. Atitude esta que, muitas vezes, resulta em uma primeira 

consulta meramente técnica, que não leva em consideração o indivíduo como um todo, 

prejudicando, assim, a própria eficácia do tratamento. 

Contudo, independente do tempo da consulta, transmitir uma informação ao paciente, 

sem que ele entenda o real significado da doença e seu tratamento, também implica ter uma 

postura unidirecional. Alterar essa postura para além do acesso à informação meramente 

técnica exige do profissional da saúde uma mudança de atitude que aponte para diferentes 

direções: relações proativa, empática e participativa. 

 
74 Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v15n3/0505.pdf>. Acesso em: 7 maio 2011. 
75 

Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1958_2010.htm>. Acesso em: 10 

maio 2011. 
76 

Disponível em: <http://www.comunicasaude.com.br/revista/03/comunicacoes/comunica1.asp>. Acesso em: 10 

maio 2011. 
77 

Idem. 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v15n3/0505.pdf
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A esse respeito, Poter (2004) escreve que na 

 

[...] década de 1980, um médico britânico do Serviço Nacional de Saúde 

explicou, em linguagem curta e grossa, a função de receitar comprimidos ao 

fim  de  uma  consulta  rápida:  é  uma  boa  maneira  de  nos  livrarmos  do 

paciente; a gente rabisca qualquer coisa no receituário e arranca a folha do 

bloco. Esse arrancar, na verdade, é o “caia fora”. Hoje em dia, os médicos 

podem curar mais do que nunca, mas o público talvez fique em dúvida se 

eles se importam. (PORTER, 2004, p.63) 

As relações se fortalecem pelo interesse e o envolvimento, não pela maneira impessoal 

de comunicação com o paciente. Por isso, é importante compreender como e onde ele vive e 

procurar uma aproximação com os familiares. Também é desejável que o profissional da 

saúde cite as possibilidades oferecidas pelas inovações tecnológicas,  utilizando como aporte 

de  informação  diferentes  objetos,  folders,  gráficos  e  imagens  que  possibilitem  situar  o 

paciente no contexto não só da doença, mas do seu corpo. 

Numa perspectiva relacional, saber ouvir o paciente e observar como ele relata a 

doença é relevante para que se perceba se o indivíduo aceita ou não a enfermidade. Há 

pacientes que sequer conseguem falar a palavra câncer. Nesses casos, a construção do 

significado compreende uma linguagem que vai além do verbal, ocorre uma interpretação do 

signo. As perguntas de ordem pessoal aproximam de forma empática a relação com o doente, 

como era antigamente, quando os pacientes eram espelhos para os médicos. 

Diante  de  questões  pontuais  como  a  relação  unidirecional,  Reis  (1999,  p.117) 

afirma  que  “os  médicos  têm  consciência  do  estado  de  submissão,  passividade  e 

inferioridade do paciente no momento da consulta e da consequente redução da sua 

capacidade de entendimento e comunicação”. Diz ainda que 

é a junção desses dois agentes: médico humanitário e paciente conformado e 

esperançoso, que a comunicação vai ter a sua função maior. Não importa 

muito se o paciente compreende o que é comunicação clara, concisa e 

objetiva na relação médico-paciente, e sim se ela é fundamental para um 

diálogo eficiente. (REIS, 1999, p.120) 

Outro aspecto relevante que recai sobre a formação do profissional da saúde é a 

maneira de comunicar aos familiares o óbito do paciente. Na prática comunicacional, essa 

situação de conflito foi objeto dos pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas de Santa 

Casa de São Paulo e da Unifesp. A conclusão, publicada na Revista da Associação Médica 
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Brasileira (STARZEWSKI JÚNIOR, ROLIM e MORRONE, 2005),
78 

foi a de que existe uma 

dificuldade do médico em comunicar o óbito à família. Como ele deve dar a notícia? Por 

telefone? Na pesquisa, a conduta apontada como a mais adequada foi a de dar a notícia 

pessoalmente. Contudo, o estudo também destaca que, apesar de os médicos lidarem 

frequentemente com essa realidade, o tema não é tratado nas faculdades de medicina. Assim, 

os profissionais da saúde aprendem isso na prática ou observando os outros. E o estudo ainda 

dá ênfase à importância de o ensino médico abordar o tema da morte não de maneira trágica, 

mas como um processo natural. Para os autores, a atual formação médica é inadequada nesse 

sentido, pois não valoriza os aspectos humanísticos e filosóficos da profissão – campos que 

deveriam abranger todas as etapas do curso, desde o primeiro até último ano. Isso contribuiria 

bastante para modificar a atitude do profissional frente a essa situação, dando-lhe “segurança 

e delicadeza para consolar aqueles que se separaram de seu ente querido” (Idem).
79

 
 

Também sobre situações-problema, há um estudo elaborado por grupos ligados ao 

Hospital Moinho dos Ventos e à Universidade Federal de Ciências de Saúde, de Porto Alegre. 

Ao analisar a falta de comunicação entre os médicos da Unidade de Terapia Intensiva, o 

trabalho aponta que tal situação pode aumentar a taxa de mortalidade. A pesquisa aborda os 

problemas relacionados aos procedimentos e também a “diferentes percepções do que é 

importante relatar, dificuldades onde o profissional mais jovem tem de questionar os mais 

velhos e visões diferentes de condutas dentro da equipe” (CUPANI, 2010). O estudo revela 

ainda que “um dos grandes problemas é a comunicação entre diferentes profissionais” (Idem). 

 

 
 

Figura 35. O doutor. Artista: Samuel Luke Fieldes.Galeria Tate – Londres, 1891.
80
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Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-42302005000100013&script=sci_arttext>. 

Acesso em: 10 maio 2011. 
79 Idem. 
80 

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=gRfx0OknUKk>. Acesso em: 20 out. 2010. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-42302005000100013&amp;script=sci_arttext
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A comunicação adequada no ato médico pode colaborar, e muito, no processo de 

tratamento e cura do paciente. Assim, como já foi mencionado, é fundamental que o 

atendimento médico volte a se humanizar. Que o profissional de hoje seja o médico à procura 

do ser humano. Aqui, cabe mencionar e a seguinte observação poética de Alves (2003a, p.17): 

“[...] aquele médico ao lado da menina: não se parece ele com um cavaleiro solitário que vai 

sozinho lutar contra a morte? Naquele tempo os médicos sabiam dessas coisas. Hoje não 

sabem mais”. 

A ironia da ilustração que será mostrada a seguir aborda uma das características do 

médico no contexto sócio-histórico. Na tira, o pai da Mafalda encontra um suposto conhecido na 

praia, local em que, ao menos em tese, todos deveriam se parecer. Porém, ao serem feitas as 

apresentações de praxe, o imaginário simbólico acaba se impondo. 
 
 

 
 

Figura 36. Médico em seu pedestal simbólico. 

Autor: Quino. Livro: Mafalda (2010, p. 277). 

 
 

Além do aspecto representativo da profissão na sociedade, outro não menos relevante 

é o distanciamento do profissional da saúde, que, ao se dedicar excessivamente às pesquisas, 

aos congressos etc., acaba se distanciando da relação interpessoal, conforme constata Helman 

(1994, apud CAPRARA e FRANCO, 1999, p.651) ao observar que, a partir do século XIX, 

com “o nascimento da clínica, a teoria dos germes de Pasteur e até [em] recentes sucessos nos 

estudos  de  genética  imunológica,  biotecnologia  [...]  têm  sido  desprezadas  a  dimensão 

humana, vivencial, psicológica e cultural da doença”. Segundo o autor, no que diz respeito 

aos padrões comunicação verbal e não verbal (e também a toda variedade de padrões 

comunicacionais  existentes),  são  muitos  os  problemas  que  surgem  na  relação  médico- 

paciente. Por exemplo: 
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a) o médico que não compreende as palavras utilizadas pelo paciente para expressar a 

dor, o sofrimento; 

b) a falta de informações adequadas ou a dificuldade de transmiti-las ao paciente; 
 

c) a dificuldade do paciente em aderir ao tratamento. 
 

No atendimento ao indivíduo doente (geralmente acompanhado de familiares), as 

demandas mais comuns das equipes de profissionais de saúde têm a ver com informações sobre 

os procedimentos, diagnósticos e terapias. Portanto, caberia utilizar as estratégias 

comunicacionais no sentido de encontrar a melhor forma de atender às expectativas advindas 

de uma situação tensa – e atenuar, assim, a ansiedade provocada a partir da notícia do câncer e 

durante a rotina do tratamento, que pode ser curta ou demorada, dependendo do diagnóstico. 

Levando em conta que, comparada à do médico, a capacidade de compreensão do 

paciente é limitada, vale ressaltar que a utilização excessiva de jargões técnicos pode produzir 

significados distintos para quem recebe a mensagem. Médicos em geral, graças à formação 

organicista, não reconhecem diálogos com os diferentes atores, pacientes e equipe 

multiprofissional. É, portanto, relevante aprimorar os estudos comunicacionais, pois servirão de 

instrumento de aproximação aos valores humanitários. E para auxiliar essa comunicação entre 

os profissionais da saúde e os pacientes, podem ser utilizados recursos como: folders, cartazes, 

cartilhas,  peças  publicitárias,  bem  como  parte  do  que  é  produzido  e  divulgado  na  mídia 

impressa e televisiva – desde que o material ofereça aos pacientes subsídios para que eles 

entendam melhor a doença e as formas de tratamento (vide Anexos IV e VI). 
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CAPÍTULO IV 
 

DESCRIÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES E DADOS COLETADOS EM CAMPO 

Cada um de nós compõe a sua história. 

Cada ser em si 

Carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz 
 

Tocando em  frente, Almir Sater e Renato Teixeira 

 

1. O ambiente da pesquisa (cenário e aspectos verbais e não verbais) 
 

Como lembra Freire (1975, p.69) “a educação é comunicação, é diálogo”. Sendo 

assim, nas práticas de saúde os interlocutores precisam estar em constante sintonia. É este, 

portanto, o tripé de sustentação da pesquisa de campo desenvolvida para o presente trabalho: 

comunicação, educação e saúde. 

Durante o desenvolvimento deste estudo, focado na rotina do tratamento de mulheres 

com câncer de mama, fui convidada a participar do evento sediado pelo Instituto Paulista de 

Câncer, em setembro de 2010. O local costuma promover palestras sobre o câncer para 

pacientes, familiares, profissionais da saúde e comunidade em geral. A proposta do IPC é 

colaborar com a desmistificação do câncer. 

Nessa aproximação para melhor compreender a doença e o universo que envolve as 

pessoas com câncer, deparei com o seguinte comentário feito por Thaís de Oliveira, uma bela 

jovem de 24 anos, solteira e publicitária, no qual ela admite como sua vida mudou após 

receber o diagnóstico de que tinha câncer linfático: “A frase que mais ouço é: coitadinha tão 

novinha e com câncer! [...] Antes eu não tinha coragem de olhar para alguém que estava 

careca”. Mais um fator associado a questões culturais está presente neste outro trecho: “Minha 

avó morreu... e eu não conseguia falar o porquê [qual o motivo da doença]. Não conseguia 

pronunciar a palavra câncer!” 

Nesse relato – que evidencia o quanto as angústias provocadas pela doença são 

devastadoras –, fica clara a importância de colher e analisar relatos de pacientes com câncer – 

em particular, mulheres com diagnóstico de câncer de mama – e dos profissionais da saúde – 
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na especialização de mastologia. Com a análise de todo esse material colhido em campo, será 

possível avaliar as diferentes vertentes de natureza relacional presentes no cotidiano de uma 

enfermidade que, como já dissemos, continua perturbando corações e mentes, não apenas dos 

afetados diretamente por ela, mas de todos os envolvidos na rotina do tratamento. 

A proposta inicial deste capítulo é detalhar o máximo possível os aspectos ambientais 

do Ambulatório de Mastologia do Hospital São Paulo: “casinha da mama”, como é 

carinhosamente conhecida essa sala de espera. É nela que as mulheres aguardam atendimento. 

Respeitando o tipo e a evolução de cada patologia, as consultas são previamente 

marcadas. Na segunda-feira, por exemplo, é o dia dos retornos. A paciente, munida com os 

exames de mamografia ou ultrassonografia, passa em consulta para ouvir o diagnóstico do 

médico, que poderá ser bom ou ruim. Diante da incerteza, a expectativa aumenta. E isso faz 

com que a sala seja tomada por uma atmosfera de muita tensão. 

Na quarta-feira, a “casinha da mama” recebe as pacientes para os procedimentos 

relacionados à quimioterapia. Devido à necessidade de estarem acompanhadas, o lugar fica 

lotado de gente: filhos, maridos, amigos... Algumas pacientes trazem mais de um 

acompanhante, como, por exemplo, uma senhora (por volta dos 60, 70 anos de idade) que 

certo dia estava com a filha e dois netos. Havia neles algo em comum, que chamava bastante 

atenção: todos estavam carecas! A explicação da filha foi: “Todos os netos decidiram cortar o 

cabelo. Até eu cortei bem curtinho”. 

Enquanto aguardam a vez,
81 

não é raro mulheres usando lenços, chapéus, toucas e outros 
 

adereços para proteger a cabeça e/ou esconder a inevitável calvície provocada pela químio. Outro 

aspecto que pode ser observado nesse dia da semana é o clima de solidariedade entre as pacientes. 

A troca de experiências movimenta e preenche essas longas tardes de espera, com cenas de 

carinho, abraços, afagos, olhares, sorrisos e outros tipos de manifestações de apoio. Vale destacar 

aqui um fato em particular: uma mulher estava sentada, o rosto coberto pelas mãos, quando se 

aproximou uma jovem (que estava ali para acompanhar a mãe no tratamento) e perguntou: “Está 

tudo bem?”. A mulher levantou o rosto, olhou para a jovem e respondeu: “Estou ótima, só estou 

descansando um pouco”. 

Para os acompanhantes, a recomendação é institucional. Isso significa que todo paciente 

deve vir com alguém responsável. Se isso não for possível, será preciso assinar um termo no qual 

o paciente assume todos os riscos, caso sofra algum acidente ao retornar para sua residência. 

 
81 

O procedimento é feito individualmente, baseado no diagnóstico e respeitando o histórico da paciente e a sua 

patologia. 
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Nesse ambiente de espera, o burburinho se confundia com o som de uma pequena 

televisão emoldurada na parede. Porém era possível ouvir que as pacientes conversavam sobre os 

sintomas decorrentes da quimioterapia ou da radioterapia, sobre como estavam superando os 

desafios oriundos dos efeitos colaterais dos medicamentos etc. Também havia aquelas que se 

mantinham em silêncio, lendo uma revista ou um livro. Se alguém tentava se aproximar para um 

diálogo, o olhar era logo desviado – por temor, talvez, de ser forçada a falar do seu problema de 

saúde. Pela aparência, essas mulheres deviam estar na faixa dos 40, 50 anos de idade. Ou seja: 

eram jovens senhoras em plena atividade física e profissional. Talvez isso explique a dificuldade 

que algumas têm (principalmente as mais jovens) para lidar com o tratamento e enfrentar os 

aspectos culturais relacionados à doença. 

Durante a pesquisa, também foi possível constatar a relação de solidariedade frente aos 

desafios e conflitos relacionados à falta de infraestrutura no atendimento e à dificuldade de acesso 

aos recursos hospitalares (exames, cirurgias, tratamentos e obtenção de remédios). E é importante 

ressaltar que alguns desses problemas foram apontados pela própria equipe multiprofissional. 

Mais um aspecto que pôde ser observado foi a escassez de profissionais da saúde no quadro 

permanente de funcionários dessa instituição. Embora o HSP seja referência no tratamento desse 

tipo de doença, conta apenas com uma psicóloga e uma nutricionista em caráter voluntário. 

Após essa descrição minuciosa do ambiente em que foi realizada a pesquisa de campo, 

passaremos  às  análises  dos  relatos  de  mulheres  com  câncer  de  mama,  familiares  e 

profissionais da saúde (Anexos I-1 e I-2). 

 

2. A construção discursiva na relação entre profissionais da saúde 

e mulheres com câncer de mama 

 

Os depoimentos das pacientes, ricos em detalhes e repletos de emoção, resgatam 

memórias e revelam anseios de mulheres que enfrentam a maratona do tratamento e os 

desafios para vencer não apenas a doença, mas tudo o que está relacionado a ela. Já os relatos 

dos profissionais da saúde mostram o outro lado da mesma história, a visão dos que prestam 

atendimento a essas mulheres – e que, apesar das dificuldades de ordem prática (problemas de 

infraestrutura, falta de pessoal qualificado etc.), tentam oferecer o melhor de si. Assim, no 

material recolhido em campo, de um lado temos falas dos profissionais da saúde, 

dimensionadas por um conhecimento técnico, caracterizado por habilidades e competências do 
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saber fazer. De outro, pacientes que admitem que as ações educativas só funcionam a partir da 

experiência pessoal que cada uma adquire no decorrer da doença (do diagnóstico à cura). 

Vale lembrar que os depoimentos serão analisados com base nas sete barreiras da 

comunicação propostas por Parry (1972) – e detalhadas no Capítulo II: 

1) limitação da capacidade do receptor; 
 

2) distração (ruído); 
 

3) presunção não enunciada; 
 

4) incompatibilidade dos esquemas; 
 

5) intrusão dos mecanismos inconscientes ou parcialmente conscientes; 
 

6) apresentação confusa; 
 

7) ausência dos canais de comunicação. 
 

As falas foram selecionadas de acordo com a temática e com o que os tópicos se 

propõem a analisar/discutir. Para o recorte, a técnica utilizada foi a do Discurso do Sujeito 

Coletivo (LEFÉVRE, CRESTANAM e CORNETA, 2003), que, como já foi apresentado, 

permitirá a análise da representação subjetiva do cotidiano, presente nos depoimentos 

coletados. Com esse material, é possível identificar o sujeito coletivo por meio de expressões- 

chave em relatos semelhantes, interpretados e analisados à luz da Teoria da Representação 

Social (MOSCOVICI, 2010). 

A opção de coletar relatos pessoais para verificar as hipóteses apresentadas nesta 

pesquisa vai ao encontro das premissas elaboradas por Marcuschi (2006, p.17), as quais 

sustentam que “negociação e produção conjunta são atividades essenciais para a produção de 

sentidos,  em  todos  os  encontros  sociocomunicativos  em  que  dois  ou  mais  indivíduos 

estiverem engajados e tiverem como um dos objetivos a compreensão mútua”. E o autor 

salienta ainda que, embora não se tenha como mensurar a contribuição do conhecimento 

enciclopédico nem do linguístico, isso não coloca o segundo em posição inferior ao primeiro. 

Porém é preciso que outros fatores sejam levados em consideração “na construção de sentido 

em situações naturais da fala. [Por exemplo:] faces, crenças pessoais, conhecimentos 

(partilhados ou não), normas e práticas sociais, as pistas de contextualizações, a natureza da 

relação entre interlocutores e as condições situacionais de produção de fala” (MARCUSCHI, 

2006, p.16). 
 

Optou-se por analisar e manter os relatos de pacientes (P) e profissionais da saúde (PS) 
 

no mesmo quadro comparativo para discutir a partir das ideias centrais, observando falas de 



112  
 
 

 
diferentes sujeitos que em alguns momentos completavam-se e em outros divergiam. Na 

tabela a seguir, serão apresentadas as análises de acordo com os relatos. Os trechos destacados 

em negrito correspondem à ideia central, acompanhada de comentários relacionados aos 

questionamentos que motivaram o presente estudo. 

 
 
Quadro 5 – Ideias centrais analisadas com a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo 

 
 
 

Ideias centrais DSC 

Perspectiva de vida / Expectativa. 

(esperança) 

 
Saber como superar as adversidades. 

 
(Rever o passado é uma forma de fazer 

novos planos, principalmente em relação 

ao bem-estar físico e emocional.) 

P-1(Célia): Será que eu vou 

superar? Será eu vou conseguir 

mais uma etapa da minha vida? 

Será que eu vou conseguir isso? 

Será que eu vou poder fazer 

isso?Hoje eu faria um pouquinho 

diferente alguma coisa. 

Concepção da feminilidade e o câncer 

de mama 

 
(É uma preocupação que está relacionada 

com a representação da mulher na 

sociedade.) 

P-10 (Lia): E isso dói! Eu acho 

que toda mulher se sente 

abandonada. Então, assim, a 

mulher começa a se questionar: 

“Eu tô velha, tô gorda... e é ruim 

pra ela [...]. Hoje em dia, não; a 

mulher trabalha, já teve uma 

paquera no ônibus ou no metrô. 

Aí, de repente, o mundo caiu”. 

A fé e a religiosidade 

 
(Força que impulsiona mulheres com 

câncer a crer em algo superior.) 

P-9 (Bia): Eu pedia pra Deus, eu 

falava: “Meu Deus do céu, que me 

guarde em sua mão, que não dê 

nada em mim, do jeito que eu entrei 

normal, normal eu quero sair!” Aí, 

graças a Deus, deu tudo certo. 

Ensino da comunicação como prática 

de saúde 

 
(Apreender as habilidades 

comunicacionais no desempenho de 

atitudes que propiciem um resultado 

efetivo na comunicação.) 

PS-2 (Caio): Altissimamente 
secundária. É cultural. É muito 

mais importante... Muitas vezes, 

o paciente está na cama, na 

mesa, você fala: “Puxa, tem um 

troço aqui que eu não estou 

achando legal! Tem uma coisa 

aqui!” Então, não é preciso 

dizer: “Venha aqui quarta-feira, 

trazer o exame... que pode ser 

que tenha más notícias...” Não. 

Isso aprende... isso aprende... 

Há pessoas que nascem com 

dom, mas aprende... 

A comunicação multiprofissional e 

pacientes 

 
(A comunicação interpessoal durante uma 

consulta.) 

P-7 (Rita): Uma vizinha disse que 

eu estava muito magra, isso me 

abateu. O médico me disse: 

“Dona Rita, nunca pergunte 

nada para os vizinhos, sempre 

pergunte para o médico”. Não 

sei onde consegui tanta força. 
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A comunicação midiática: campanhas 

de saúde 

 
(As informações sobre saúde 

disseminadas nos meios midiáticos ecoam 

no espaço público, criam impacto e 

reforçam a responsabilidade diante das 

questões de saúde pública.) 

PS-7 (residente): Faz ela 

lembrar que tem que fazer 

mamografia uma vez por ano. 

Campanha... Novela, por 

exemplo, se aparece uma mulher 

na novela com câncer de mama, 

te incentiva mais a procurar um 

médico, ajuda. Ah! eu acredito 

que sim 

Sentimentos: dor, tristeza, mágoa, 

culpa, medo 

 
(O câncer de mama além de ser um 

estigma na sociedade atual, também é 

considerada uma doença fatal.) 

P-10 (Lia): Na quarta-feira, eu 
encontrei várias mulheres que 

também tinham passado pela 

químio. Eu mesma não queria... 

No começo, eu ficava na porta, 

esperando eles me chamarem na 

porta. Eu não queria ouvir 

[alguém,] falar que ia morrer, 

senão eu desmanchava. Eu não 

chorava muito. Eu chorei muito 

no dia que eu fui fazer a cirurgia. 

Notícia: o momento do diagnóstico e 

fatores de risco 
 

(Comunicar o diagnóstico de câncer à 

paciente transforma o médico  em 

mensageiro da má notícia. As questões 

que surgem são: qual a melhor maneira de 

dizer e em que momento isso deve ser 

feito?) 

PS-6 (Sueli): O médico tem que 

ficar atento a uma coisa 

chamada... a uma “verdade 

progressiva e suportável”, tá? E 

obedecer os sinais que o 

paciente traz. Por exemplo: 

“Doutor, o que é que eu tenho? 

Pode falar, porque eu aguento!” 

Quando você pergunta é 

[porque] você dá conta da 

resposta. 

Tratamentos: pós-operatório 

 
(No pós-operatório a paciente passa por 

um processo doloroso e interrompe 

algumas atividades sociais e profissionais 

em função dos medicamentos, como os da 

quimioterapia. A família precisa apoiar, 

pois existe a necessidade de cuidados 

especiais nessa fase.) 

P-9 (Bia): E muitos vêm 
perguntar pra mim se é ruim; eu 

falo: “Não, é normal... A mesma 

coisa você sentar ali [para] 

tomar seu remedinho de 

pressão... ou você tá tonta... é a 

mesma coisa de você tomar um 

gole de pinga”. Porque se bota 

medo, a pessoa não vai... 

Cenários: infraestrutura 

 
(Necessidade de espaço físico para 

atendimento com qualidade, 

equipamentos para exames e 

disponibilidade de medicação – além da 

contratação de profissionais da saúde, 

considerando uma equipe 

multiprofissional.) 

PS-1 (Lucas): Nós temos um 

gargalo muito grande de acesso 

ao centro cirúrgico, que é um 

drama do Hospital São Paulo 

(HSP), porque você não tem 
equipe. [...] nós poderíamos ter o 

dobro de residentes... Temos 

qualidade, temos pacientes. Que 

não tem centro cirúrgico e 

medicação... então, nem se fala! 

O governo ilude no fato de que 

as medicações estão disponíveis, 

mas você não tem a medicação. 



114  
 

 
 
 

3. Expectativa (esperança)/ Perspectiva de vida 
 

Neste tópico entram as discussões de ordem filosófica e existencial. Diante das 

adversidades, a expectativa em relação à vida aumenta. A ansiedade provocada a partir da 

confirmação do câncer e também pelo tempo de tratamento – o qual é dimensionado de 

acordo com o diagnóstico (estágio/gravidade da doença), geralmente com prazos incertos 

(podendo ser breve ou longo) – faz com que o paciente passe para uma fase de esperanças e 

dúvidas. E cabe aos familiares e amigos a incumbência de dar apoio nesse momento em que a 

fragilidade do doente aflora. 

“E agora, o que fazer?” Esta pergunta, associada ao universo simbólico e cultural da 

mulher com câncer de mama, representa o olhar para a frente, porém sem saber o que pode 

ocorrer dali em diante. Também pode significar que chegou a hora de refletir sobre suas 

ações... e buscar um modo de aceitar o diagnóstico. 

P-1 (Célia): 
 

O amanhã... Será que eu vou superar? Será eu vou conseguir mais uma etapa da 

minha vida? Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou poder fazer isso? 

P-2 (Bruna): 
 

Quando eu recebi o diagnóstico, eu já percebi, eu já descobri... Sabe, eu sou muito 

inteligente! Eu fiz o exame e descobri. E eu falei: “Eu estou com câncer. Não adianta, 

eu tenho que aceitar”. Aí, eu fui aceitando de pouco a pouco... aceitando... Eu falei que 

eu não sou a primeira e nem vou ser a última. É, eu já conhecia muitas pessoas que já 

tiveram. 

Além da dificuldade de aceitar o diagnóstico, estes trechos evidenciam as etapas de 

superação diante dos desafios que já foram enfrentados pela paciente e também mostram a 

expectativa em relação ao futuro (por mais incerto que ele se apresente). Quando Célia diz: 

“será que eu...”, a comunicação intrapessoal a ajuda enfrentar os futuros desafios, levando em 

conta os estigmas que o câncer representa no imaginário coletivo. Sua inquietação após o 

receber o diagnóstico e a expectativa em relação ao futuro revelam-se quando ela diz: “Eu já 

descobri”. Em parte, a aceitação é uma característica que está associada ao acesso de 

informações, tanto pela experiência pessoal vivenciada por outros casos de câncer na família 

quanto pelas informações disseminadas na sociedade. Como destaca Moscovici (2010, p.21), 

“as representações são sempre um produto de interação e comunicação, e elas tomam a forma 

de configuração específica a qualquer momento, como uma consequência social”. 
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Às vezes, a necessidade de fazer um novo projeto de vida vem carregada de inquietações. 

Assim, revisitar o passado para essas mulheres é uma forma de fazer um balanço sobre o que ela, 

de fato, sabe sobre si própria e também sobre sua vida pessoal e profissional. Ao receber o 

diagnóstico de câncer de mama, paciente e familiares passam por mudanças na sua rotina: 

marcação de consultas, exames e muitos retornos com os profissionais da saúde. 

P-1 (Célia): 
 

Eu fui uma pessoa, assim, muito amargurada. Eu passei muitas tristezas, muitas 

amarguras. Mas eu acho que hoje eu faria um pouquinho diferente alguma coisa. 

PS-6 (Sueli): 
 

Ele disse: “Se não fosse o câncer, eu tinha morrido!” Ou seja: o câncer mudou a vida 

dele de tal maneira... Por causa do câncer que ele é um escritor, ele participa de um 

coral... A vida dele mudou tanto, que ele não tem mais tempo de pensar na doença. [...] 

Então, o câncer é o grande ponto de transformação. 

P-1 (Célia): 
 

Todas as mulheres estão sujeitas... Elas têm que ter essa consciência de que é possível 

ter câncer. Do nada, ele se manifesta. O importante é você cuidar de si... e do outro 

encarar a certa realidade do acontecimento e procurar viver. Tratar direitinho. 

P-5 (Clara): 
 

Mas eu não me assusto mais, graças a Deus, tanto que eu estou tranquila. É mudou 

minha vida, minha maneira de pensar de agir com as pessoas, eu era muito fechada. 

P-1 (Célia): 
 

Procurar viver sempre. Procurar fazer o tratamento, tudo direitinho... e viver. Tem que 

viver. Não pode se entregar. Se um dia eu tiver que passar mais forte [refere-se à 

possibilidade de ter metástase], eu vou ter que passar... amém! 

[...] 
 

Quando eu operei, em fevereiro de 2005... em julho, tinha uma viagem pro Sul. Aí, eu 

perguntei à médica se eu podia ir. E ela falou que podia e que não tinha nenhum 

problema. Fiz uma viagem maravilhosa! Ainda tava fazendo a quimioterapia, e eu 

perguntei se podia tomar vinho, e ela [a médica] disse que podia, um pouquinho. Então, 

você vai degustando... 

Com tantas mudanças, os sentimentos afloram. E é nesses momentos que a paciente 

acaba fazendo um mergulho interior (para se autoconhecer), como pode ser constatado na 

fala: “Eu passei muitas tristezas, muitas amarguras”. 
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Nos  relatos  acima  também  é  possível  identificar  a  surpresa  frente  às  novas 

informações sobre a fragilidade e as limitações do corpo. E, para assumir um tratamento que 

requer tempo e paciência, são acionados mecanismos de força interior para superar os 

obstáculos, pois viver é o que importa. 

Outro aspecto abordado é a busca por novos posicionamentos à medida que surgem 

acontecimentos que mudam a rotina da paciente. Com a doença, ela precisará buscar apoio 

para determinadas atitudes que antes eram individuais e agora passam a ser compartilhadas, 

por exemplo, com o médico – o que pode propiciar uma relação de confiança mútua. 

A psicóloga Sueli (PS-6), ao comentar o caso de um paciente, é categórica: “O câncer 

mudou a vida dele”. Tal afirmação põe em evidência um aspecto positivo da doença, que 

certamente contraria as representações simbólicas que esta enfermidade tem no imaginário 

coletivo. Trazendo a questão para a dimensão social do câncer de mama feminino, esta fala, 

mesmo   que   de   modo   implícito,   reforça   a   necessidade   de   pacientes   e   familiares 

compreenderem que é preciso lutar pela vida. Esse esforço pode ampliar a visão de todos os 

envolvidos não apenas em relação à doença, mas também no que diz respeito ao coletivo (a 

importância,  por  exemplo,  de  cuidar  do  outro).  Portanto,  é  inevitável  que  ocorra  uma 

mudança no comportamento e nas atitudes, como foi o caso da paciente Clara (P-5), que veio 

do interior de Minas Gerais em busca de tratamento e de novos horizontes para sua vida. Em 

seu relato, ela admite ter se fortalecido com a doença... Vontades que antes pareciam estar 

adormecidas tornaram-se emergenciais. 

P-5 (Clara): 
 

Mesmo depois [que eu] acabar o tratamento, eu pretendo ficar aqui, fazer uma 

faculdade. Olha, eu estou em dúvida entre Nutrição, uma coisa que eu gosto muito... e 

Pedagogia, que eu também gosto. 

E os exemplos de superação não param por aí, como podemos ver a seguir: 
 

P-4 (Rosa): 
 

Eu pensava, assim, mais na minha filha e [nele, o marido]. Mas depois eu falava: “Não, 

a vida é minha! Primeiro eu! Quem vai fazer tratamento sou eu! Então, eu tenho que 

ficar boa!” 

P-10 (Lia): 
 

Tem um livro que a minha chefe me deu, Câncer como ponto de mutação
82 

[...] E a 

pessoas, quando dá um outro sinal de vida, descobre alguma chama escondida na 

 

 
82 

Escrito por Lawrence Leshan e lançado no Brasil pela Summus Editorial; ainda em catálogo. 
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vida... Ela começa a lutar [contra] câncer. E tem gente que já tá na fase ruim... Tem que 

querer viver, tem que... como ele [o livro] fala: na hora que for tirar o pé da cama, [a 

pessoa] descobre algum alento na vida. 

Nesta última fala, percebe-se, portanto, que o cuidado vai além do aspecto físico. A 

superação  também  acontece  por  meio  de  informações  e  leituras  que  podem  auxiliar  o 

indivíduo a superar os obstáculos que terá de enfrentar a partir do diagnóstico. 

 

4. Concepção da feminilidade e o câncer de mama 
 

Ao  longo  do  tempo,  a  concepção  de  feminilidade  (nos  mais  variados  campos) 

construiu no imaginário coletivo (masculino e feminino) a ideia de que os seios da mulher, 

além da parte fisiológica, têm a função de seduzir os homens. Quanto mais belos, maior é o 

poder de atração atribuído à mulher. Em menor grau, o mesmo pode ser dito dos cabelos, 

considerado em algumas culturas o véu das mulheres (simboliza proteção, é o seu manto 

sagrado etc.). De modo que as mulheres com câncer de mama associam a mastectomia à perda 

de sua feminilidade. E a queda (ainda que temporária) dos cabelos durante a quimioterapia 

contribui para que sua autoestima fique ainda mais abalada. Para as pacientes nesta situação, a 

perda (mesmo que simbólica) da feminilidade modifica radicalmente o cotidiano e a 

sexualidade da mulher. A mutação provocada pelo câncer extrapola, portanto, a questão 

estética. E repercutirá direta e indiretamente na relação com seus companheiros. 

A seguir, será destacada nas falas a maneira com que alguns homens (maridos, 

companheiros e namorados) costumam reagir diante desse tipo de situação: 

P-4 (Rosa): 
 

As  meninas [profissionais saúde] perguntavam: “Quem é  aquele cara que  tá  com 

você?” [Eu respondia:] “É meu marido!” E elas falavam: “Ele é seu marido, e não te 

largou?” 

P-7 (Rita): 
 

Meu marido chegou até fazer um plano de previdência privada no meu nome, só para 

receber quando eu morrer... 

PS-5 (Júlia): 
 

Fiz o exame dela. Quando ela saiu, o marido “um grosso”:   Pronto, fez? Sabe [ele 

falou] assim... Então o estresse dela, eu acho que é devido ao histórico dela... [...] o 

marido sem compreender... Porque não é só no câncer de mama, é qualquer [problema 

mais sério] [...] Por exemplo, sexual... vai, afetiva... porque aquele medicamento, sei lá, 

mexe com a parte hormonal [dessa paciente]. Muitos maridos, eles não entendem. 
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P-9 (Bia): 

 

Meu marido não fala nada. [Marido:] “Você que sabe. Se você se sente bem assim, 

continua assim...” Normal [refere-se ao marido]. Graças a Deus, não mudou nada; nem 

pra mim nem pra ele. Eu falei: “Se você gosta de mim, você me aceita do jeito que eu tô. 

Se não, as portas tá aberta, não sou eu que vou te segurar”. Ele falou: “Pra quê? Se eu 

tenho minha mulher dentro de casa, você tá aí, do mesmo jeito... Só porque tirou o seio, 

que diferença faz?” Muitos deixaram mulheres com filhos, foi embora com outra, fazia 

desfeita. Elas contam, né? É difícil os maridos aceitar. Que diferença faz não ter seio? 

Você tá aqui, tá inteira... 

P-5 (Clara): 
 

Eu descobri que estava com o caroço logo que eu fui morar com ele, e ele [marido] não 

me ajudou em nada. Conversei com ele... Ele me via chorando e não falava nada. Não 

tive nenhum apoio dele... 

PS-6 (Sueli): 
 

O homem, a gente não pode generalizar, é lógico, mas ele não tem a estrutura do 

cuidar. A mulher tem “o cuidar” na essência dela. [...] A gente sabe que a mulher foi a 

primeira médica, na verdade, que aconteceu na face da terra. Porque, enquanto o 

homem ia à caça, a mulher vivia do plantio. E ela descobriu os primeiros remédios 

naturais. Então ela tem isso com a maternidade, o cuidar. 

Nestes trechos, nota-se a dificuldade dos companheiros (enquanto cuidadores) em 

compreender como a mulher está fragilizada por conta da doença. Quando um PS diz “as 

mulheres são abandonadas”, isso revela uma compreensão tênue entre o cuidar e os desafios 

de vivenciar uma situação-limite. A barreira da comunicação intrusão de mecanismos 

inconscientes ou parcialmente conscientes pode ser atribuída neste caso, uma vez que, 

conforme Parry (1972, p.120), “a repressão pode acarretar a plena rejeição da informação 

indesejável”. 

Como exposto por Bia (P-9), a paciente acaba interiorizando a ideia de que o 

companheiro vai abandoná-la após a cirurgia para retirar uma das mamas. Mesmo que no caso 

dela isso não tenha se concretizado, o temor existe. Entretanto, a oncopsicóloga Sueli, ao 

analisar o que é de senso comum com aspectos socioculturais (luta pela sobrevivência etc.), 

suscita a reflexão sobre a necessidade de as políticas públicas de saúde adotarem medidas 

educacionais para mudar esse comportamento masculino de repulsa e/ou distanciamento em 

relação à mulher que enfrenta o câncer de mama. 
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P-10 (Lia): 

 

Mas a sensualidade dele [dos homens em geral] continua lá, ninguém vai saber... A 

mulher, você já sabe logo... ainda mais quando é no seio. É, porque você põe enchimento 

e tudo, mas sempre dá pra ver. Você não põe direitinho ali... Eu falo pra todo mundo 

que eu, antes, demorava com maquiagem; depois, eu passei a demorar menos tempo 

com a maquiagem, porque eu demorava mais tempo pra arrumar o seio. 

Esta observação de Lia reflete a preocupação com a representação da mulher enquanto 

símbolo de beleza e sensualidade. 

PS-7 (residente): 
 

Então isso a gente consegue: perceber, assim, aquela paciente que tá mais preocupada, 

não com a doença geral, na questão da mortalidade... mas a questão de estética. [E 

também] não dá pra gente esquecer quando se fala de mulher, da questão da 

feminilidade, de tirar a mama, tudo mais [que isso representará na vida dela]. 

P-4 (Rosa): 
 

Meu cabelo caiu, a minha fronha ficava pretinha. [...] Eu chorei quando eu peguei no 

meu cabelo... E eu puxei... e aquele cabelo tudo na minha mão... Eu comecei a chorar. 

Eu olhei e comecei a chorar. Aí, meu marido falou: “Rosa, você sabia que ia cair seu 

cabelo”. “Mas eu não sabia que ia arrancar desse jeito!” E eu falava assim: “Nossa, 

que coisa estranha! Como que eu vou ficar?” 

Nestas falas, percebe-se um grande sentimento de perda: no imaginário coletivo, o 

cabelo é um componente importante para que a mulher se sinta feminina, atraente. 

P-7 (Rita): 
 

Quando fiz a retirada da mama, a enfermeira veio tirar o curativo e perguntou se eu 

queria ver como ficou [a cicatriz]. Achei melhor não olhar. Antes da cirurgia, tinha 

comprado todo o equipamento [do salão: cadeira, espelho...]. Tive que vender tudo, meu 

sonho acabou. Mas não me abalei, continuei estudando, fazia supletivo. 

PS-6 (Sueli): 
 

[...] O câncer, diferente das outras doenças, mexe com a fantasia. Então, a impressão 

que o paciente tem é a de que ele está tomado de câncer, do fio do cabelo até a unha do 

pé. Ele não situa o câncer dele: “Eu tenho um câncer na mama” Não! Ele pensa: “Eu 

estou tomado pelo câncer!” 

P-10 (Lia): 
 

E isso dói! Eu acho que toda mulher se sente abandonada. Então, assim, a mulher 

começa a se questionar: “Eu tô velha, tô gorda..”. e é ruim pra ela [...] Hoje em dia, 

não; a mulher trabalha, já teve uma paquera no ônibus ou no metrô. Aí, de repente, o 
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mundo  caiu.  Agora,  assim,  você  tá  com  uma  doença  que  você  não  sabe  que  o 

tratamento com a quimioterapia vai dar certo ou não... Naquela época, eu ainda era 

muito nova. Eu envelheci bastante. Naquela época, eu era ainda muito nova. Sabe, de 

repente, você nem sabe se vai viver ou morrer. Você pensa, finge, faz de conta, né? 

Com o diagnóstico de câncer de mama, a paciente muda de maneira brusca a sua postura 

enquanto mulher e também sua forma de se relacionar com os outros. Diante dessa mudança de 

comportamento, cabe ao profissional da saúde identificar como a paciente interpreta a informação 

que ele passa – e, assim, poder encaminhá-la à etapa seguinte, de prognósticos. 

P-6 (Lúcia): 
 

Chega uma hora que você pergunta, viu? Chega uma hora que você vai perguntar: “Por 

que eu?” Já estou preparada para fazer esses exames. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. 

Antes dele [o médico] falar, eu já vou perguntar o que eu posso comer, o que eu deixo de 

comer, entendeu? Eu já estou preparada pra perguntar se eu posso colocar tinta no 

cabelo, se eu não posso, né, continuar [tingindo]... Porque eu cuido do meu cabelo... 

Porque não sei se eu posso continuar [cuidando com tintura]... Hoje, eu estou preparada 

para perguntar antes de começar o tratamento. Vou perguntar pra ela [médica] se eu 

posso usar algum tipo de química... pra ela me orientar... 

PS-1 (Lucas): 
 

Numa primeira consulta, eu percebo nessas histórias uma falta de conhecimento do corpo, da 

doença. Uma paciente que entrevistei, ela disse que ia perguntar se o cabelo ia cair. 

Com duas visões diferentes sobre o mesmo tema, estes relatos se complementam: na 

primeira  consulta,  embora  diga  que  está  pronta  para  enfrentar  a  rotina  do  tratamento,  a 

paciente apresenta inquietações relacionadas à doença, mas também quer saber a respeito da 

parte estética (vai ou não poder continuar tingindo os cabelos?). Já na opinião do médico 

Lucas, esse tipo de comportamento ocorre porque a mulher desconhece o seu estado físico. 

 

5. A fé, as crenças e os estigmas 
 

5.1. O dom divino da cura 
 

Assim como a fé está associada à esperança de acreditar no amanhã, o otimismo age 

como um escudo contra as doenças. Para os fiéis, acreditar em Deus ajuda as pessoas a terem 

força para enfrentar as adversidades da vida. Nas civilizações antigas, a cura estava 

relacionada diretamente ao sagrado, e cabia aos líderes religiosos (pajés, xamãs, sacerdotes, 

enfim,  pessoas  que  supostamente  serviam  de  ponte  entre  o  humano  e  o  divino)  a 
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responsabilidade de obter o fim dos males do corpo e da alma. Já nos livros sagrados de 

diversas religiões, embora admitam o milagre (ou seja, a intervenção divina nos casos de 

doenças incuráveis pelo homem), existe certa concordância em relação ao tempo. Há tempo 

para nascer e para morrer. Morrer, então, é tido como algo divino: a vontade incontestável de 

Deus. Portanto, entre os que creem em algo superior, não é raro ouvir frases de resignação, 

como: “Deus quis assim!”, “Só por Deus!”, “Deus sabe de todas as coisas!”, “Deus determina 

todas as ações!” Amparados por essa fé, muitos pacientes conseguem força e equilíbrio para 

enfrentar as adversidades trazidas pela doença. 

Atualmente, com todos os avanços científicos e tecnológicos, medicina e religião 

convivem de maneira pacífica – exceto em casos em que a interferência na vida humana vai 

de encontro aos dogmas religiosos (pesquisas com embriões, eutanásia, aborto etc.). E os 

profissionais da saúde vivenciam situações-limites entre o físico (o peso de todo o 

conhecimento científico) e o espiritual (a força do desconhecido). Nesse sentido, foi possível 

identificar como questões referentes à saúde estão intimamente ligadas à fé e à religiosidade 

de algumas pacientes, acionando, portanto, mecanismos de motivação, alento e esperança. 

P-1 (Célia): 
 

Eu acho que depende de nós, seres humanos. Cada um tem uma forma de lidar com a 

doença, fisicamente, mentalmente ou espiritualmente. 

P-5 (Clara): 
 

Eu creio, tenho fé que ele vai sumir e que não vou precisar operar! Todos os médicos que 

eu vou falam que ele é perfeito. E, no começo, eu queria operar, tirar logo. 

PS-1 (Lucas): 
 

A célula começou aqui há oito, dez anos [...] Paciente alega [...]: “Meu nódulo sumiu!” 

Isso pode acontecer, quando não é nada. Não é nada... Apalpa a mama, é uma... Não é 

uma alteração hormonal. E pode sumir. Quando é câncer, não some. “Eu achei um 

nódulo!” Você vai examinar, é. Quando é uma lesão verdadeira... Aí, ela [faz o 

tratamento, mas o câncer] não some. 

Nestas falas é possível constatar a esperança na recuperação, como algo que depende 

da capacidade de cada um de enfrentar a doença, mas também da vontade divina: “Tenho fé 

que ele vai sumir e que não vou precisar operar!” A fé é idealizada na afirmação “o câncer vai 

sumir” e não vai ser preciso operar. Este é um momento crítico. A fé na cura (por intervenção 

divina) ajuda a paciente a aceitar a doença. Já a racionalidade científica do médico é taxativa: 

“Quando é câncer, não some!” Aqui, então, fica claro o embate milenar entre fé e ciência. 
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Porém, conforme declara a oncopsicóloga Sueli (no trecho que transcreveremos mais adiante), 

essa discussão se torna relevante quando ciência e fé trabalham juntas para o bem comum. Na 

opinião dessa profissional da saúde, a doença é um estímulo para grandes realizações. 

PS-6 (Sueli): 
 

Você vai conhecer o meu paciente. [...] A vida dele mudou tanto, que ele não tem mais 

tempo de pensar na doença. E se ele levasse a vida que tinha antes do câncer, ele agora, 

com certeza... alimentação incorreta, bebia, fumava, tinha uma vida estressada, tinha 

uma vida desregrada... Então, o câncer é o grande ponto de transformação. 

Quando o paciente se apoia nos princípios religiosos, isso também pode estimular suas 

inquietações (questionamentos pessoais que o levarão a um mergulho interior), como na 

pergunta recorrente: “O que eu fiz de errado?” 

A percepção individual sobre a doença (conceitos e informações recebidas durante o 

processo de autoconhecimento, estimulado pela espiritualidade) é um fator preponderante 

para o fortalecimento da autoestima das mulheres com câncer de mama. 

P-1 (Célia): 
 

E tem pessoas que faz [exame de mamografia] e dá um nódulo [e já pensa:] Ah, eu tô com 

câncer! Eu vou morrer! E eu penso diferente, eu penso que tenho que lutar. Você tem 

que ser forte, porque a sua fortaleza vai te ajudar. A gente tem que [ter fé]. 

P-3 (Ana): 
 

Eu [frequento a] igreja evangélica agora, porque eu acho que a pessoa que é crente não 

é só [na] sua igreja evangélica... [tem que crer] em Deus e se entregar para Ele. Porque 

eu sentia tanta dor aqui, na minha mão... Porque eu fiz um exame, e eu falei assim: 

“Meu Deus! Senhor, sei que isso não é meu. Eu sei que isso não [foi] o Senhor que me 

deu, porque a doença na gente não é coisa [do Senhor, é] do inimigo”. Então, eu 

procurei entregar pra Ele. Que seja feita a vontade Dele. Que, se for [câncer], eu vou 

aceitar; se não for, eu vou ficar feliz. Eu vou aceitar e vou me cuidar, [me] curar... 

Acredito que, depois, eu me entreguei de verdade pra ele [Jesus], [entreguei] o meu 

problema [o câncer] na Igreja Mundial, [que é] muito bom e maravilhoso. 

[...] 
 

Tinha tanta esperança. Eu também tinha esperança... Eu cheguei a levar ela naquele 

japonês, lá, de Atibaia... Ele falou pra mim... É um japonês que você faz um tratamento 

espiritual. Ele trata de tudo... 

Com o diagnóstico de câncer de mama, a paciente depara com a possibilidade da 

morte. Porém, enquanto a doença a aproxima do fim da vida, a fé lhe trará a esperança de 
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cura. No caso das que consideram o câncer um tipo de castigo divino, a infinita benevolência 

do Criador, a redenção das faltas cometidas, a busca desesperada pela cura por meio da fé 

(independente da religião), tudo isso vai se transformar em um estímulo importante no seu 

processo de recuperação. 

PS-6 (Sueli): 
 

Mas, de todos os profissionais, o que tem aquela voz de comando é o médico. [...] se 

assemelha muito a Deus. Então, o médico e Deus são os detentores da vida e da morte! 

Isso, culturalmente... Aquilo que a negociação do paciente com o médico... o que é 

travado... E uma coisa que seria importantíssimo ter na faculdade de medicina é o 

médico convidar o seu paciente a participar do seu processo de cura. 

Esta fala reflete crenças e valores culturais, intrínsecos na sociedade. Como escreve, 

Dahlke (2007, p.39): “O semideus vestido de branco é somente uma caricatura, mas ainda 

assim é melhor do que nenhum deus”. A fé é transferida ao profissional da saúde (deus da 

cura), para que ele se mantenha iluminado e use seu poder divino para tudo correr bem na 

hora do procedimento. Ao mesmo tenpo em que a doença conscientiza a mulher sobre o seu 

papel no processo de cura, também a deixa vulnerável. 

PS-6 (Sueli): 
 

Agora, o isolamento e a negação são mecanismos de defesa muito comuns de serem 

encontrados na hora do diagnóstico. Sim, principalmente o câncer. Porque o câncer, 

porque uma outra doença não provoca isso. Em primeiro lugar, por causa de estigma, 

né? De sofrimento, de mutilação, de morte e porque, talvez, acredito eu, na primeira 

vez na vida esse paciente tem a consciência da sua situação de mortalidade. 

PS-1(Lucas): 
 

Tem paciente que chega e fala: “Aquela doença”. A cultura não muda. Você não tem 

informação,  uma  parte  da  população  não  tem  [acesso]...  A  grande  maioria  [é] 

seguidora dos nossos [valores culturais]. Quanto mais informação você tem, menos 

estigma. 

Estatísticas apontam que a incidência e os fatores de risco são maiores em mulheres na 

faixa dos 60, 70 anos. Contudo, na prática médica é possível observar que, por terem maior 

traquejo para enfrentar as adversidades do cotidiano, elas se tornam mais hábeis para 

solucionar conflitos, sejam eles de ordem prática, sejam existenciais. De modo que mulheres 

mais vividas aceitam com maior naturalidade as frustrações e lidam melhor com as emoções 

negativas. Diante da certeza da brevidade da vida, os limites se tornam mais claros, fazendo 

com que as prioridades sejam estabelecidas. Não há mais tempo para desperdiçar energia com 
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o supérfluo; é preciso concentrar as ações na busca do que é essencial para sua felicidade. 

Portanto, a fé para muitas mulheres nessa faixa etária terá um peso diferenciado: será um 

adicional de conforto espiritual, não mera tábua de salvação em meio ao tsunami que costuma 

devastar a vida da maioria das outras pacientes no pós-diagnóstico. 

 

5.2. Crendices populares 
 

Quem já não ouviu frases, tipo: “friagem nas costas deixa gripado”, “mulher 

menstruada não pode lavar a cabeça”, “grávida deve guardar resguardo e tomar cerveja preta 

pra engrossar o leite” ou “dormir de sutiã dá câncer”? Estas e outras tantas recomendações de 

origem popular estão arraigadas na sociedade, e, segundo os profissionais da saúde, é 

necessário investir em educação e informação contínuas. Nesse embate entre a crendice 

popular e o conhecimento científico, pode ser identificada a incompatibilidade de esquemas. 

É possível identificar esta barreira no recorte a seguir: 

P-1 (Célia): 
 

Tem uma erva que eu tenho até lá em casa. Ela é de uma árvore que você corta...Tem 

um leite, e aquele leite você pinga uma gotinha do suco pra você tomar. Ela era 

chamada de cancerina. Até o médico de Campo Grande tomava aquelas gotinhas. 

P-9 (Bia): 
 

Aí, tive a última filha minha, e aquilo ia crescendo... e eu não tinha condições de dar de 

mamar; eu não aguentava... E continuava com dor, achava que era do leite. Eu falava 

pro médico, mostrava o calombinho. Ele falava que era leite empedrado. Então, eu 

achava que do jeito que tava aqui... Se ele falou que some, some. O médico nunca 

mexeu, não fez exame de toque. Ah, não é possível, né? Se ele fala que isso é leite 

[empedrado], por que esse [seio] não tem e esse tem? Por que só esse dói mais do que 

esse? 

Já no recorte da fala de Bia, quando ela tenta alertar sobre um sintoma, a informação 

não  foi  adequadamente  recebida  pelo  médico:  “Eu  falava  pro  médico,  mostrava  o 

calombinho, ele falava que era leite empedrado”. Aqui, fica claro o quanto a barreira da 

presunção não enunciada pode atrapalhar o diagnóstico precoce do câncer de mama. Na 

sequência, apresentaremos outros exemplos desse tipo de barreira: 

P- (Rita): 
 

Uma vizinha disse que eu estava muito magra, isso me abateu. O médico me disse: 

“Dona Rita, nunca pergunte nada para os vizinhos, sempre pergunte para o médico”. 

Não sei onde consegui tanta força. 
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PS-6 (Sueli): 

 

Então, a impressão que o paciente tem é a de que ele está tomado de câncer, do fio do 

cabelo até a unha do pé. Ele não situa o câncer dele: “Eu tenho um câncer na mama” 

Não! Ele pensa: “Eu estou tomado pelo câncer!” 

[...] 
 

Então, é a analogia do caranguejo... aquele animal soturno, né? Aquele animal que 

ataca sem avisar. E muitos dos cânceres... eles não têm manifestação dolorosa. Então, 

quando você descobre, muitas vezes você já está literalmente com um órgão tomado por 

ele. Muitas vezes se descobre quando vai tirar uma vesícula, abrir uma barriga... e viu 

que o abdome estava tomado pelo câncer... ou vários. Ou você vai fazer um exame de 

rotina e descobre que tem um câncer de mama. 

O comentário da profissional da saúde expõe alguns conflitos que atormentam (sem 

uma razão sólida) a pessoa que recebe o diagnóstico de câncer. Não é difícil que, embora o 

tumor cancerígeno tenha sido detectado em uma parte do corpo, a paciente logo deduza: “Eu 

estou tomada pelo câncer”. E faz a comparação com caranguejo (cujo ataque é silencioso, 

imprevisível...) para lembrar que o câncer também pode surgir em situações inesperadas e se 

mover em todas as direções – ainda que algumas pessoas acreditem que a doença possa ser 

estimulada. 
 

P-2 (Bruna): 
 

Eu me falava: “Vou morrer do coração, porque é genético!” Eu fiquei até assustada, 

né? Mas, já que é assim... O câncer é imprevisível, a gente não espera. 

[...] 
 

O meu marido morreu de câncer de próstata. Eu já conheço essa história de câncer... De 

câncer, eu conheço. 

Quando diz “de câncer eu conheço”, Bruna revela por meio da memória afetiva 

informações baseadas na sua experiência com a doença que acabou vitimando o marido. Esta 

afirmação pode servir para reforçar a importância da educação em saúde como mecanismo de 

conhecimento e prevenção. A enfermidade associada a uma condição momentânea (como, por 

exemplo, na mensagem “ele não é doente, está doente”, das histórias do Jeca Tatu, escritas 

por Lobato) é uma maneira de fazer com que o paciente passe a pensar que, embora tenha 

uma doença séria, pode se cuidar, buscar tratamento e se curar. 

A barreira intrusão de mecanismos inconsciente e ou parcialmente conscientes pode 

ser constatada na fala: “Eu me falava: ‘Vou morrer do coração...’”. A reação de Bruna reforça 

o efeito surpresa ao saber que tem câncer. Esta comunicação intrapessoal surge no sentido da 
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negação da verdade, a qual é confirmada com o resultado do diagnóstico. A verdade, então, se 

estabelece. Sim, apesar do histórico familiar de óbitos por problemas cardíacos, ela tem 

câncer. E já antecipa internamente o final da sua história (ainda que não de forma consciente): 

“O câncer vai me matar, não o coração”. 

P-3 (Ana): 
 

Então, parece que a tristeza [...] alimenta mais a doença. [Faz com] que possa vir, sabe, 

de repente. [...] 

PS-5 (Júlia): 
 

[...] Eu já fiz exames de pessoas que falou [sic] assim: “Se eu tiver com câncer, eu não 

vou fazer tratamento. Eu não vou, sabe por quê? Porque dizem que quem tem câncer 

de mama... [...] ainda que você melhore [...] ele não cura”. Ela falava assim: “Ele não 

cura, e você morre de câncer. 

[...] 
 

Se aperta a mama um pouquinho e vê um carocinho: “Ah, eu estou com ummm...!” Já 

pensa [que é câncer], né??? Mas, às vezes, são nódulos, sabe, assim, linfonodos... 

A doença, além de gerar questionamentos de toda ordem, suscita medos e crenças 

infundadas, como: a tristeza pode alimentar a doença! Ou ainda: o tratamento não cura, 

apenas retarda a morte! Para os profissionais de saúde, esse tipo de situação pode ser 

contornada (ou até mesmo evitada) por meio da informação e da educação em saúde. 

PS-1 (Lucas): 
 

[Sobre o mito de se falar a palavra câncer, o professor responde:] Sem dúvida, é a mesma 

coisa que falar de lepra: tem que falar hanseníase. Se falar lepra, a pessoa cai de costas. 

É a mesma coisa o termo [câncer], estigmatiza. Tem paciente que chega a fala: “Aquela 

doença”. A cultura não muda. Você não tem informação, uma parte da população não 

tem [acesso]... A grande maioria [é] seguidora dos nossos [valores culturais]. Quanto 

mais informação você tem, menos estigma. 

As crenças disseminadas na sociedade em geral podem ser atribuídas, na observação 

do prof. Lucas, a aspectos culturais, mas também à falta de informação adequada. 

P-2 (Bruna): 
 

Tem um ditado que diz “que depois de algum tempo, tá sujeito a sair um caroço em 

outro lugar do corpo”. Tem que fazer a mamografia, tem que ir fazer o exame sempre... 

pra [caso surja um câncer em] outro lugar [descobre-se] no início [então pode] se curar 

[e] fazer tratamento. 
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Ao recorrer a crenças (ou a termos) populares, a mulher diagnosticada com câncer de 

mama faz associações simples na tentativa de não encarar sua nova realidade. Porém, no recorte a 

seguir, a psicóloga vai insistir que é preciso aproximar a paciente dessa nova situação. 

PS-6 (Sueli): 
 

Eu pergunto, assim: “O que é que você tem? Qual é o seu diagnóstico?” [Paciente:] 

“Ah, eu tenho um quisto, um cisto, uma bolinha, um tumor”. Eu falo: “Qual é o nome 

desse caroço?” Eu provoco. Se eu vejo que ele não quer falar, eu coloco entre aspas no 

prontuário que ele não consegue falar, ainda, a palavra câncer. Mas é difícil dar nomes 

aos bois. Quando você conhece os seus inimigos, é mais fácil encontrar as armas para 

combatê-lo. Senão, sempre fica uma coisa meio obscura. 

No que se refere às questões que são difíceis de encarar, como a confirmação do câncer, 

nesta fala a PS justifica a dificuldade encontrada pela paciente em assumir o resultado dos 

exames. Por conta disso, muitas não vão querer encarar a rotina do tratamento. A barreira 

limitação  da  capacidade  do  receptor  pode  ser  aplicada  neste  caso:  por  ser  um  assunto 

corriqueiro para ela, a médica explica várias vezes o diagnóstico e tudo o que envolverá o 

processo para combater o câncer; já a paciente, por bloqueios causados pelo medo ou por 

simplesmente não compreender o que o PS está falando, poderá sair do consultório com mais 

dúvidas e temores do que antes de ter entrado ali. Assim, vale lembrar que a barreira da 

presunção não enunciada também pode estar presente nesses casos onde a comunicação não se 

completa de modo satisfatório, ou seja, quando o profissional da saúde acredita estar falando de 

modo simples, mas não é compreendido pelo outro. No caso da psicóloga, essa profissional ainda 

terá a limitação de não estar autorizada a passar informações que só cabem ao médico. 

P-1 (Célia): 
 

Antigamente, as pessoas morriam e nem sabiam que era câncer de mama, porque a 

mama começava a doer... e acabava morrendo sem saber o porquê! Não havia como 

diagnosticar um câncer de mama [...] Mas nunca se falava, era uma doença... Eles não 

falavam! Nossa, falar de câncer era: “Pelo amor de Deus, não fala!” 

Embora,  nos  últimos  tempos,  a  situação  tenha  melhorado  e  que  exista  maior 

divulgação sobre os exames preventivos etc., infelizmente, no Brasil – devido às dificuldades 

provocadas pelo desnível social e também pela vastidão do território –, muitas regiões 

periféricas não recebem essas informações – e se recebem, às vezes não podem contar com o 

atendimento  de  profissionais  de  saúde,  menos  ainda  com  diagnósticos  e  tratamentos 
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adequados. A barreira que pode ser aplicada neste contexto é a de incompatibilidade de 

planos, a qual pode ser observada na seguinte fala: 

P-1 (Célia): 
 

Eu já tinha ouvido falar, eu sabia o que era [refere-se à doença, mas não diz a palavra 

câncer], porque as primas minhas de segundo grau já passaram por isso. Mas aí, de 

repente, eu cheguei em casa, levantei meu braço e falei: “Oh, meu Deus, ele tá aqui! Ele 

tá aqui!” Isso [o câncer], isso só descobri no exame, porque quando eu cheguei em 

casa [foi] que eu percebi. Mas eu fazia... [a paciente tentava fazer o autoexame, porém 

não sabia exatamente como]. Só não levantava o braço, porque quando você levanta os 

braços... aí que você percebe. 

Neste caso, a comunicação intrapessoal ocorre quando Célia tenta fazer o autoexame 

de mama. O caroço, então, deixa de ser uma hipótese (“minhas primas de segundo grau já 

passaram por isso”) e passa a ser uma certeza (“Oh, meu Deus, ele está aqui!”). 

P-4 (Rosa): 
 

O médico falava: “Olha, Rosa, a gente vai pra um monte de congresso... E eu acabei de 

ir em um, na semana passada, que o câncer não é um bicho de sete cabeças, o câncer 

tem cura”. Essa palavra “câncer”, nossa! Tem gente que nem gosta de falar. “É 

aquela doença!” Gente, é tão normal, eu achei normal. Eu falei assim: “A gente só vai 

saber quando a gente tá dentro do problema”. 

Ao contar sobre os avanços da medicina, o profissional da saúde reconhece 

implicitamente as dificuldades que a paciente tem para entender que o câncer tem cura. Ou 

seja: ainda é preciso tornar as consultas mais interativas e proativas. 

P-2 (Bruna): 
 

Ela falou que hoje em dia não morre mais gente... tanta gente de câncer. Morre os que 

têm que morrer. Porque não é como antigamente, [quando] a medicina não era tão 

avançada, não tinha esse conforto. Eles nem falavam. Nem sabiam, eles sabiam que tinha 

uma doença perigosa, que mata, mas não sabiam nem o nome da doença. Não [se] podia 

nem falar o nome. O nome era tão perigoso, que se [a gente] falasse, dava azar, e a 

pessoa podia até morrer só de falar. Você precisava ver como era a ignorância do povo 

e a falta de informação. 

P-9 (Bia): 
 

Eu logo percebi que aquilo é isso mesmo [câncer], só que eu não falava nada pra 

ninguém; não quero dá trabalho, nem preocupá ninguém. Aí, eu peguei e fiquei quieta. 

Do jeito que ele entrou, ele sai. 
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P-5 (Clara): 

 

O fato de eu ter estes nódulos... No começo, eu assustei. Falava pros outros, e eles 

falavam: “Nossa, você tem câncer!” Aí, eu tinha de explicar pra cada um que eu 

encontrava... Porque no interior todo mundo é conhecido, né? [Comentavam:] “Nossa, 

mas você fica, assim, tranquila?” Não me tratavam como quem tivesse uma doença 

contagiosa, mas, lá... [era] câncer... Quando o médico falou, eu me interessei [pelo 

assunto];  fui  assistir  reportagens,  li  livros  e  [busquei]  na  internet.  Por  iniciativa 

própria. 

Nestas falas, as mulheres, mesmo sabendo que estavam com câncer, guardaram isso 

para  si.  O  medo  da  morte,  o  peso  das  crenças  inculcadas  desde  muito  cedo,  tudo  isso 

evidencia a barreira intrusão de mecanismos inconscientes ou parcialmente conscientes. Em 

situações desse tipo, estar atento e reconhecer a existência de tais conflitos internos pode 

auxiliar os profissionais da saúde a buscarem uma comunicação equilibrada e não 

unidirecional. 

 

6. Sentimentos: dor, tristeza, mágoa, culpa e medo 
 

Em geral, palavra câncer sempre está associada a aspectos negativos, como dor, 

tristeza, mágoa, culpa e medos. Sendo assim, tais emoções não podem ser colocadas em plano 

secundário pelos profissionais da saúde envolvidos na rotina de tratamento da paciente com 

câncer de mama. Nas falas a seguir, é possível identificar como esses sentimentos tomam 

conta das mulheres em diferentes circunstâncias, e o choro pode ser um sinal de desabafo. 

P-4 (Rosa): 
 

E quem se abalou mais do que eu foi o meu marido. Ele se abalou muito, muito, muito. 

Pensei que ele é que ia morrer. Tinha dia que ele começava a chorar, assim, chorar, 

chorar, chorar... E eu perguntava: “Por que você tá chorando?” E ele falava: “Nada, 

não. Não tô chorando, não”. [E Rosa dizia:] “Eu não vou morrer, ainda não. Você vai 

me aguentar muito mais”. E, assim, ele via que eu fazia a químio e sentia muita dor. 

Vale ressaltar que este é um aspecto pouco relatado pelas mulheres com câncer de 

mama, isto é, o apoio incondicional do marido durante o tratamento; o mais comum é que elas 

sejam abandonadas pelos parceiros e tenham que enfrentar a doença sozinhas. Por isso, a 

figura do cuidador merece atenção por parte dos profissionais da saúde, pois ele sofre junto 

com o doente. Sendo assim, é preciso transmitir as informações sobre a doença de forma clara 

e objetiva, para não potencializar ainda mais as situações de conflito que já afligem as pessoas 

envolvidas no processo de cura – e, na medida do possível, o PS deve tentar eliminá-las. 
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PS-6 (Sueli): 

 

“O que eu faço com a minha cura? Porque, enquanto eu estou em tratamento, sinto que 

eu tenho remédio dentro de mim e que qualquer coisa que vai acontecer... qualquer 

[febre]...” [...] O câncer, diferente das outras doenças, mexe com a fantasia. Então, a 

impressão que o paciente tem é a de que ele está tomado de câncer, do fio do cabelo até 

a unha do pé. Ele não situa o câncer dele: “Eu tenho um câncer na mama” Não! Ele 

pensa: “Eu estou tomado pelo câncer!” 

A situação apresentada pela psicóloga fala da mulher com câncer de mama após 

receber alta médica. Ao longo do tratamento, a paciente recebe atenção de uma equipe 

multiprofissional, bem como de parentes e amigos. Quando recebe alta, toda essa atenção 

cessa (ou diminui consideravelmente). Surge, então, outro conflito: a incerteza de o câncer 

voltar, e ela ter de enfrentar novo tratamento (que é traumático). 

P-3 (Ana): 
 

“Filha, pelo amor de Deus! Vanessa, você quer o quê? Você quer um câncer em mim, 

quer que eu morra rapidinho, é isso? Porque eu tô me cuidando... 

Quando diz “Você quer um câncer em mim, quer que eu morra rapidinho, é isso?”, 

Ana agrega à sua fala o sentimento de culpa. Ao assumir o papel de vítima, ela acaba 

relacionando o fato de se curar ou não à sua atual fragilidade (por causa do tratamento). 

P-11 (Lia): 
 

Há quase três anos frequento esse lugar, e só agora, mais relaxada, consigo olhar [para 

as] minhas amigas do peito, sem medo de ouvir alguém chorar e [isso] levar-me às 

lágrimas, também. Isso nunca aconteceu, assim... Então, todas com aquele olhar de 

quem tenta tranquilizar a si e às companheiras, num bate-papo rápido ou não... E a 

mulherada fica falando... E você fica ouvindo... Mesmo que você não queira, você fica 

ouvindo as histórias. 

Nesse recorte, a paciente fez uma leitura do seu livro (ainda inédito), no qual conta de 

maneira emocionada como vivenciou o processo de tratamento no ambulatório da “casinha da 

mama”. Lia faz uma reflexão poética de sua história. Dialoga consigo mesma e usa sua voz 

oponente para revisitar as inúmeras lembranças gravadas na memória afetiva. 

PS-5 (Júlia): 
 

Na verdade, se você faz qualquer tipo de pergunta de rotina para elas... já desmancham 

em choro! Calma, né? Você tem que dar atenção, mas toma um tempão... 
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As técnicas em radiologia médica trabalham no atendimento, setor que requer 

habilidades de comunicação, pois é no dia a dia que os conflitos emocionais são mais visíveis 

(e recorrentes). O simples ato de preencher o formulário técnico (Anexo VII), parte do 

procedimento normal para análise radiológica, faz com que algumas mulheres se desesperem, 

achando que já vão dar início ao tratamento do câncer. 

P-1 (Célia): 
 

E, então, num dia, eu falei pra minha sobrinha: “Nossa, eu mudei tanto”. [Sobrinha:] 

“Também, tia, depois que a senhora operou de câncer, como que não mudou?” [...] 

Continuo um pouco amargurada por causa das crises que acontecem na família. Mas 

eu passei muita tristeza. E dizem que a tristeza traz o câncer, a amargura... E, talvez, se 

eu tinha predisposição para isso... Amém! 

Ainda a respeito da fragilidade gerada pela doença, esta afirmação da paciente Célia 

deixa claro que o câncer, de alguma forma, muda a vida das pessoas. Ela admiite que continua 

amargurada, triste... Então, é importante reconhecer esses sentimentos e tentar resolvê-los, 

para que não interfiram negativamente no tratamento nem no processos de reabilitação. 

P-3 (Ana): 
 

O nódulo... Nossa, como eu sofri! Sofri muito, meu Deus do céu! Como sofri! Fiz o 

exame para tirar o líquido, pra saber se era benigno ou maligno. E não dão anestesia, 

nada. Eu fiquei preocupada, com medo no dia em que eu vim marcar [porque] eu vi a 

moça chorando, chorando, chorando. 

P-9 (Bia): 
 

Se eu falá pra senhora que dessa vez eu não chorei, eu chorei. Nossa Senhora, que dor! 

[...]  Quando  eu  saí  de  dentro  do  consultório,  chorando...  a  moça  que  estava 

esperando... ela já entrou em pânico. E perguntou se doeu. Eu falei que doeu da maneira 

que eles apertaram, não porque dói. [...] E [ela] já saiu correndo, já queria se matar, já 

queria se drogar. Eu falei: “Ai, meu Deus do céu, que é que eu fiz?” 

[...] 
 

Tem, eu tenho um monte de gente perto da minha casa que fica olhando, sabe? Que 

fica me olhando, tem vontade de perguntá, mas tem medo, tem receio de me magoá... 

ou senti alguma coisa. 

Tanto no início quanto durante o tratamento, o clima é sempre de nervosismo. As 

mulheres vivenciam os mesmos problemas. O choro se torna reação inevitável diante dos 

diferentes sentimentos que tomam conta das pacientes. A frase “um monte de gente fica 

olhando, tem vontade de perguntá...” denota a curiosidade dos vizinhos e amigos em relação à 
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possibilidade de a paciente ter sido submetia à retirada da mama. Esse interesse reflete 

questões arraigadas no imaginário coletivo, o qual atua no sentido de colocar em prova o que 

é mito ou realidade – e é nesse momento que os medos e preconceitos ficam mais aflorados. 

 

7. Ensino da comunicação como prática de saúde 
 

Neste tópico serão pontuados alguns aspectos do ensino da comunicação que podem 

ser aplicados no atendimento de pacientes com câncer de mama – o que torna necessário, 

portanto, o estudo das habilidades comunicacionais como práticas dialógicas nos serviços da 

saúde. 
 

PS-1 (Lucas): 
 

[Em relação às habilidades comunicacionais:] Sempre ajuda. Você tá conversando, você 

orienta. Então, contrataram uma atriz, chamaram um médico dali do grupo mais 

conhecido. Ele foi contar a história, ela [a atriz] já estava direcionada, orientada para 

falar os dramas pessoais, chorar, gritar, não aceitar o diagnóstico, foi tudo filmado. 

Isso demorou em torno de uns trinta minutos. Depois nós paramos e fomos 

apresentando parte dessa [simulação], discutindo por parte desse atendimento. E fomos 

discutindo parte a parte. É difícil, depende da paciente. Era um médico experiente... 

Depende de cada paciente... 

Esta fala revela que a comunicação é um tema que tem se tornado importante no 

ambiente hospitalar, a ponto de o HSP trazer essa discussão para os seus profissionais de 

saúde, no sentido de buscarem juntos uma forma de resolver conflitos que podem desencadear 

problemas administrativos (prescrição de medicamentos, gestão hospitalar etc.), psicológicos 

e físicos, por conta de uma comunicação inadequada. 

PS-3(Maria): 
 

A comunicação, se não me engano, na matéria de Psiquiatria. Foram aulas teóricas a 

respeito  da  comunicação  pessoal  mesmo,  em  relação  ao  enfermeiro/paciente. Mas, 

assim, na época, foi específico para psiquiatria, não necessariamente ligado à oncologia. 

Especificamente, sobre esse assunto foi no termo da avaliação ou da entrevista de 

enfermagem. 

É natural que a disciplina de Psiquiatria aborde a comunicação, pois é uma área que 

utiliza a entrevista como instrumento para obter informações sobre o doente e o que acontece 

com o seu corpo. No caso da enfermeira Maria, fica claro que ela desconhece outra forma de 

comunicação (apenas a relacionada à psiquiatria), embora sua prática diária seja relacional. 
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Nesse  sentido,  o  aprendizado  da  comunicação ocorre  na  prática  hospitalar, sem maiores 

estudos teóricos. 

PS-1 (Lucas): 
 

A relação médico-paciente, nesse setor, advém do contato clínico do atendimento da 

paciente. Por exemplo: hoje, estamos atendendo o paciente junto com os alunos... Você 

orienta,  [explica  a]  postura  de  como  examinar  adequadamente,  de  como  cobrir  a 

paciente  para  fazer  um  exame  adequado,  respeitando  esta  paciente...  Então,  é  no 

convívio do dia a dia... Não tem tempo, não tenho aula específica para ter uma palestra 

sobre a relação médico-paciente, e eles vão aprendendo com essa prática... 

Como se pode observar nas falas da enfermeira e do médico, ambos concordam que 

comunicação se aprende na prática. Os diferentes aspectos comunicacionais, como o 

interpessoal, o intrapessoal, o não verbal e a empatia, são considerados importantes pelo 

médico Lucas, se forem ensinados durante o atendimento prático. Se forem dados apenas em 

sala de aula, o aprendizado pode não ser incorporado da forma correta. 

PS-7 (residentes): 
 

[...] aqui, a gente tem psicologia médica, desde o terceiro ano da faculdade, sempre tem 

psicologia médica. Foi bem enfatizado mesmo a questão do paciente, da comunicação 

com o paciente, isso realmente foi bem abordado. Na forma geral, eu não lembro de 

algum teórico, era nada teórico. E aí tinha psicologia desde o segundo ano, e falava 

bastante disso e também dessa parte de ética. 

Nesse recorte, uma das residentes admite não ter aprendido teoria sobre comunicação 

interpessoal, mas, no relato que será apresentado na sequência, a técnica de enfermagem 

Neide dirá que espera fazer uma atualização para saber um pouco mais sobre comunicação. 

PS-4 (Neide): 
 

Eu não estudei nada sobre comunicação, só sobre o câncer. Não, em nenhum momento 

a professora falou de comunicação. Não, eu não tive nenhum curso de capacitação. 

Aqui, eu não fiz, não. Mas vou tentar. 

Para as residentes médicas, a comunicação foi ensinada em Psicologia Médica, desde 

o início do curso. Trata-se de uma disciplina que permeia todo o currículo médico. Contudo, 

elas  deixam  claro  que  não  lembram  de  nada,  pois  o  tema  foi  abordado  de  maneira 

desconectada e sem apresentar as teorias. 

A seguir, foram selecionados alguns trechos do depoimento do médico e professor 

Caio, nos quais ele enfatiza a necessidade de o profissional da saúde conhecer mais sobre os 

aspectos comunicacionais para melhor compreender as necessidades dos pacientes: 
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PS-2 (Caio): 

 

Isso aprende-se... Igualmente... eu falo: “Não faça expressões quando você está lendo, 

porque o paciente está olhando pra você... ele tá olhando pra você!” E se a gente fala: 

“Ótimo... Ah, muito bem! Olha isso aqui... Tem que melhorar um pouquinho... Tá tudo 

bem! Puxa, excelente! Muito bem!” [...] no fundo, ele [o paciente] precisa disso, ele quer 

sair melhor... 

[...] 
 

O paciente ele vê mais tarde. Eu quero que ele veja pessoas, que ele converse. Aí, um 

belo dia, ele sabe que aquela pessoa é um paciente que tem hipertensão etc. 

[...] 
 

A nossa escola médica mostra o cadáver... Não, eu quero que você veja o homem, o ser 

humano. 

[...] 
 

O médico tem um lado... que é técnico... que tem que falar... tem que falar... Tá... 

quando, o como e pra quem? Aprende, aprende... e isto tem que ser posto no currículo 

formal, formal, formal... Não é [currículo] oculto, tem que ser no currículo formal. Se 

isso existe, isto tem que ser avaliado. Ou seja: [se] você não se comunica bem com o 

seu paciente, [isto] é uma falha médica sua. É uma avaliação. 

[...] 
 

Isso [esse tipo de relacionamento médico-paciente] aprende, aprende conversando... em 

grupos, na faculdade. Você tem que ter isso, longitudinalmente. 

Na opinião do professor Caio, por ter uma postura relacional, o médico não pode 

impor  um  diálogo  unidirecional,  onde  o  saber  se  sobrepõe  ao  outro  indivíduo.  E  é  na 

faculdade que o aluno de medicina tem que aprender sobre os aspectos comunicacionais. O 

médico precisa se desvencilhar do modelo biomédico (“a nossa escola médica mostra o 

cadáver... Não, eu quero que você veja o homem, o ser humano”) e aprender durante o curso 

(“tem que ser no currículo formal”) a ter uma boa comunicação com o paciente. Caso 

contrário, será uma falha de formação, que terá, portanto, de ser avaliada. 

PS-2 (Caio): 
 

A importância da comunicação no currículo. Não, é importante! Isso... é mais que 

isso!  [...]  quer  dizer,  o  cara  sabe  usar  Captopril  e  não  sabe  explicar  o  que  é 

hipertensão. É a mesma falha... E isso é comunicação. 
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Nesse sentido, conhecer as barreiras da comunicação pode contribuir para que o 

profissional da saúde detecte as dificuldades do paciente em entender o diagnóstico, sendo 

que a barreira da presunção não enunciada pode ser um dos problemas mais comuns na 

comunicação entre doentes e profissionais da saúde, pois muitas vezes o paciente não 

compreende uma linguagem técnica demais utilizada pelo médico, e isso acaba dificultando a 

sua adesão ao tratamento. Portanto, cabe enfatizar mais uma vez o quão importante é o estudo 

da comunicação na área médica, como forma de entender melhor o paciente nas suas 

particularidades e, assim, ajudá-lo a vencer seus medos e traumas relacionados à doença. 

 

8. A comunicação multiprofissional com pacientes 
 

Durante o atendimento do paciente oncológico, é necessário que exista uma 

compreensão ampliada da equipe multiprofissional – composta pelas áreas de Medicina, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, Fonoaudiologia e Serviço Social – 

, respeitando, evidentemente, as especificidades de cada campo. Ao conhecer a ação do outro 

no mesmo local de trabalho, é possível auxiliá-lo. Com esse entrosamento, os profissionais da 

saúde poderão oferecer um atendimento mais equânime em termos de qualidade. Mas, para 

que  isso  aconteça,  é  preciso  que  as  habilidades  comunicacionais  entre  os  interlocutores 

estejam equacionadas com as crenças, valores pessoais e de acordo com o contexto 

sociocultural de cada paciente. Isso impedirá que os canais de comunicação se fechem. 

PS-1 (Lucas-1): 
 

Sempre me interessei por questões da doença mamária, do tratamento... é uma 

especialidade que engloba ações clínicas, ações cirúrgicas, ações diagnósticas, ações 

reparadoras, medicina estética. 

[...] 
 

Isso no dia a dia, durante o atendimento, na vida, não vai ser na primeira nem na 

décima paciente... você vai aprender a reconhecer se ela tá entendendo o que você está 

falando. Até atingir o linguajar, a linguagem que ela compreenda o problema que vai 

ser tratado. 

[...] 
 

Então, essa paciente, ela tem acesso a profissionais de qualidade e tem disponibilidade 

para a maioria deles. 

[...] 
 

Tempo de consulta? Não faço ideia, depende... Isso é coisa do papel, e, na prática, não 

existe... 
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Tratar de doenças mamárias é uma especialidade complexa, tanto que o PS Lucas 

considera que a paciente deve ser observada e identificada – desde o primeiro contato com a 

paciente até o dia do diagnóstico e prognóstico – como um ser único e compreendido de 

acordo com sua história de vida e herança genética. E vai mais além: é preciso avaliar como 

ela interage no seu ambiente pessoal, que é rico em emoções, como dor, alegria, solidão, 

esperança etc. Enfim, saber responder os questionamentos que o paciente fará durante o 

processo faz parte da rotina do profissional da saúde. Aqui, a barreira da presunção não 

enunciada pode ser um dos maiores impedimentos à comunicação. Embora o PS tenha clareza 

de todo o processo, existe uma linha tênue entre uma consulta inicial com a paciente e outra já 

com ela em fase de recuperação (após a mastectomia). Como será observado nos recortes a 

seguir, são situações diferenciadas até mesmo nas falas das pacientes. Portanto, pelo fato de o 

médico  ficar  com  a  responsabilidade  de  ser  o  balizador  dos  sofrimentos  humanos,  é 

importante que ele considere que deverá haver uma negociação compartilhada por meio do 

diálogo para equacionar a relação interpessoal 

PS-7 (Residente): 
 

Geralmente, elas saem sabendo de tudo o que tá acontecendo, porque, de uma forma 

ou de outra, a gente faz entender... ou na linguagem dela mesmo. Se não entende 

desenhando, explicando, escrevendo nome... Sempre ela vai tá sabendo do que tá 

acontecendo. 

[...] 
 

Aí, você vai conhecendo os familiares. [...] no primeiro momento não tem essa história 

de contar história, porque ela tá ainda chocada. O fato da residência ser dessa forma, 

acho que propicia pra gente conhecer melhor as pacientes. 

[...] 
 

Na verdade, assim, o tempo que a gente fica aqui é diferente de um ambulatório. Aqui, 

é um hospital-escola. Então, a gente não tem aquela pressa de tocar ficha nem nada. 

Aqui, tem um atendimento completo. Costuma levar uma hora, uma hora e meia, sem 

problema nenhum. 

A competência comunicativa de um profissional da saúde pode ser percebida na sua 

rotina hospitalar. Ou seja: na forma com que ele escuta os pacientes, como se comunica com 

eles, se demonstra afeto, se promove o autoconhecimento etc. Nesse sentido, embora alguns 

relatos já tenham apontado que o vínculo com o profissional da saúde ajuda a fortalecer a 

autoestima, podemos destacar que na disciplina de mastologia o acompanhamento ocorre de 
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modo gradativo. Quando a residente 7 (PS) diz “no primeiro momento não tem essa história 

de contar história, porque ela tá ainda chocada”, pode-se observar o quanto o câncer de mama 

feminino, quando diagnosticado, necessita de tratamento emergencial – sendo que a médica 

vai estar por perto desde o diagnóstico até a cirurgia. Esta observação é importante para 

compreender o diferencial que existe no atendimento ao paciente oncológico 

No Brasil, estatísticas do IBGE 2003
83   

registram altos índices para analfabetismo 
 

funcional – conceito criado pela Unesco para classificar quem sabe ler e escrever frases 

simples, mas sem compreender o sentido. O analfabeto funcional, portanto, não é capaz de 

utilizar a leitura e a escrita em atividades corriqueiras do dia a dia. Na área da saúde, estes 

problemas tomam proporções ainda maiores, pois é grande o número de pessoas que saem dos 

consultórios com dificuldade, por exemplo, de descobrir como saber a hora certa de tomar os 

medicamentos. São, portanto, questões básicas de comunicação, que se complicam ainda 

mais,  dependendo  da  gravidade  da  patologia.  Não  é  difícil,  então,  compreender  as 

dificuldades encontradas por muitas pacientes diagnosticadas com câncer de mama para saber 

um pouco mais sobre as complicações de uma doença que ainda não é amplamente discutida 

na sociedade. A barreira presunção não enunciada está associada à dificuldade de 

compreender as recomendações do médico. Para auxiliar a comunicação nesses casos, Alves 

recomendou o uso de imagens: 

Eu comecei a falar por meio de imagens, as imagens vêm à minha cabeça e 

as imagens são deliciosas, e quando a gente usa uma imagem boa, a imagem 

é absolutamente inesquecível. As imagens têm o poder de transformar as 

pessoas. Nós estamos falando em transformação social, a transformação 

social  não  se  consegue  através  da  ciência,  a  transformação  social  se 

consegue através da sapientia. (ALVES, 2002). 

Para entender a importância da figura do médico para o paciente, selecionamos os 

seguintes trechos da fala da oncopsicóloga Sueli: 

PS-6 (Sueli): 
 

O paciente olha, tudo o que vem da boca do médico soa diferente, tá? [...] o profissional 

que tem aquela voz de comando é o médico... 

[...] 
 
 
 
 
 

83 
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É lei. A única pessoa capacitada para dar o diagnóstico é o médico, ninguém mais. Por 

quê? Somente o médico vai sustentar todas as perguntas que virão em decorrência 

deste diagnóstico. Então isso a gente deixa muito claro para família. 

[...] 
 

O médico tem que ficar atento a uma coisa chamada... a uma “verdade progressiva e 

suportável”, tá? E obedecer os sinais que o paciente traz. 

[...] 
 

“Doutor, a  minha  vida  está  nas  suas  mãos!”  Ele  joga  essa  responsabilidade pro 

médico, e cria um distanciamento. O médico, o que ele tem nas mãos? Algo totalmente 

técnico: químio, rádio, hormonioterapia, cirurgia... Isso é técnica. 

Sueli enfatiza a primazia do médico nessa relação PS-P – momento em que a 

comunicação intrapessoal poderá ajudar o profissional a entender os valores e crenças do 

paciente e, assim, encontrar a melhor maneira de ajudá-lo a enfrentar a doença. Quando ela 

diz que o médico vai sustentar todas as perguntas, isso vai depender da comunicação que foi 

estabelecida, como ele transmite as explicações sobre câncer. Ao falar a respeito do 

conhecimento tecnicista, Sueli sugere implicitamente que o paciente precisa assumir uma 

postura de autoconhecimento para auxiliar os profissionais da saúde a atuarem de maneira 

mais assertiva quanto aos cuidados durante o tratamento.  Ao frisar que “somente o médico 

vai sustentar todas as perguntas que virão...”, deixa claro que os interlocutores (pacientes e 

profissionais da saúde) têm conhecimentos e experiências diferentes ou interesses diversos. 

Muitas vezes a comunicação não é bem-sucedida porque nossos parceiros no diálogo não 

correspondem ao que esperamos deles. Esquecemos, portanto, um fator fundamental: os 

sistemas de valores das pessoas são diferentes, ou seja, o outro, necessariamente, não pensa 

nem sente como eu. 

Nos recortes seguintes, há uma concordância no que se refere à necessidade de 

conhecer os familiares como forma de ampliar a comunicação. Porém, segundo Sueli, os 

profissionais de saúde devem estar atentos para adequar a comunicação a uma “verdade 

progressiva e suportável”. 

PS-4 (Neide): 
 

O primeiro contato é mais difícil, porque você não sabe como você vai ser recebida 

pelas pacientes. Aí, quando fica frequente, dá beijinho, já fica do grupo. Tem umas 

que, geralmente, mudam um pouquinho de comportamento, [vão] ficando mais 

conversadeiras, [vão] se abrindo mais. Mais frequente é aquela que chega quietinha e 

depois se abre. É, porque também a doença deixa a pessoa abatida. 
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[...] 

 

Pior, quando é a primeira vez, porque tem umas que a mama é mais sensível e dói. Tem 

outras que não dói. Aí, dói porque aperta, e elas falam: “O nódulo não doeu! Mas a 

minha vizinha falou que doía [tanto] que ela quase desmaiou!” 

PS-5 (Júlia): 
 

Outra coisa que acontece, também, é quando a mulher já retirou uma mama, e ela 

precisa fazer um acompanhamento depois. Ela tem uma outra mama, né? E ela vai lá... 

e, por exemplo... e ela vai tirar a roupa... Elas ficam constrangidas... [Pacientes:] “Já 

tiraram uma e vêm tirar a outra!” Mas é uma rotina, é uma situação... 

PS-4 (Neide): 
 

Eu acho que já chorei aqui; você se emociona. Tem a paciente [que] chega bem, [então] 

descobre que tem câncer... e a gente vai acompanhando, acompanhando. E depois, elas 

morrem... e a gente sente muito. 

[...] 
 

Tem aqui [na  casinha de  mama], a  gente tem direto contato, traz presente, anota 

telefone. Elas têm carência. Não, não tive de relação... Então, depende tudo de cada 

paciente. Tem umas que entram, e você diz: “Bom dia, boa tarde...” E elas não 

respondem. Aí, você explica o exame pra ela, e ela não responde, de jeito nenhum... 

[...] 
 

É natural, quando a gente dá uma liberdade, elas começam a contar. É muito íntimo. 

Elas contam dos filhos, marido... Contam de tudo. É só lamentação... Às vezes, elas 

tiram a mama. E às vezes não têm apoio da família... e contam pra gente tudo isso... 

Nestes trechos, as profissionais da saúde descrevem a forma com que as pacientes 

reagem à mamografia e como procuram uma interlocução quando realizam esse exame pela 

primeira vez. Geralmente, têm maior desconforto quando a mama é densa (grande). Ao 

utilizar a expressão “conversadeira”, Neide refere-se à característica de empatia que se 

configura de modo gradativo na comunicação interpessoal durante os atendimentos. No 

primeiro contato, são aplicados questionários que serão encaminhados ao médico. Após a 

realização do exame, o médico também utilizará as respostas para fazer uma avaliação mais 

técnica (vide Anexo VII). Vale destacar que, geralmente, a sala de mamografia é pequena, o 

que favorece uma situação de maior intimidade entre paciente e profissional da saúde – 

propiciando, assim, uma visão humanitária no atendimento. 
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PS-3 (Maria): 

 

Quando eu faço a coleta de dados de enfermagem, entro um pouquinho na história de 

vida do paciente com relação a alguns aspectos bem específicos, tipo: moradia, com 

quem mora, se mora sozinha ou acompanhada, se precisa de ajuda ou não, se tem 

recurso ou não pra acompanhar o tratamento, pra se deslocar de carro até o hospital... 

Como é que está sendo o enfrentamento dela em relação à cirurgia, a doença... 

A enfermagem acompanha as pacientes desde a primeira consulta com o médico. A 

partir de então, essas mulheres passam a fazer parte do quadro de pacientes do Hospital São 

Paulo. Os dados coletados são confidenciais, e as perguntas seguem sugestões da literatura 

médica, podendo variar de uma instituição para outra. Os prontuários servirão para orientar 

diversos profissionais, como os do serviço social, da fisioterapia, da nutrição, da psicologia 

etc. Todas as informações ficam registradas nesse documento: as queixas, a avaliação dos 

médicos (se é uma patologia aguda ou crônica), os detalhes sobre a enfermidade (início, 

evolução e situação atual do paciente), os antecedentes de doenças (do paciente e da família), 

os exames físicos, enfim, tudo o que possa auxiliar no tratamento. 

Nesse primeiro contato da paciente com os profissionais da saúde, a forma com que 

ela será atendida também vai influenciar na sua adesão ao tratamento, como é possível notar 

na seguinte fala de Célia: 

P-1 (Célia): 
 

Eu acho que quando os profissionais nos tratam de uma forma carinhosa, bonita, a 

gente sai gratificada, crescida. Mas quando eles são frios, indiferentes, a gente sai 

daqui triste, pior do que tava. Eu acho que cada profissional, quando eles sabem 

demonstrar aquele amor, aquele carinho... Eu acho que eles deveriam realmente tratar 

o paciente com muito carinho, [pois] a gente vem aqui fragilizada, muito fragilizada, 

muito... 

[...] 
 

Os médicos que me operaram aqui foram maravilhosos! O dr. Ricardo e a dra. Ana 

foram muito legais comigo... Me cumprimentavam. Assim, o carinho deles... A gente 

guarda. E aqueles [refere-se a outros médicos que não agiram da mesma forma] foram 

pouco assim. Não tenho nada contra, não... [Aqui, a paciente tenta se lembrar dos 

nomes dos médicos que a atenderam.] 

Lembrar dos nomes dos médicos que a trataram de forma mais humanizada, confirma 

que  a  comunicação  interpessoal,  quando  aliada  a  aspectos  emocionais,  transforma  o  ato 

médico num vínculo de afeto: “foram muito legais comigo... me cumprimentavam”. No 
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entanto, vale insistir que a mulher que conhece o seu corpo e as intercorrências provocadas 

pela doença terá melhor condição de dialogar com o médico no dia do diagnóstico. Nesse 

sentido, é importante a interação que acontece nos espaços de convivência (salas de espera 

dos ambulatórios, como a “casinha da mama” do HSP), pois eles favorecem o entrosamento 

por meio das conversas. O convívio fortalece as pacientes e também seus familiares, uma vez 

que, nesses momentos, além de trocarem informações, uns se solidarizam com os outros... e a 

espera se torna menos angustiante. 

Além do médico, é importante que todos os profissionais que atuam na área da saúde 

(incluindo os da área técnica) se relacionem bem com o paciente durante as várias etapas do 

tratamento. Quando Célia diz “eles deveriam realmente tratar o paciente com muito carinho, [...] a 

gente vem aqui fragilizada”, chama a atenção para características comunicacionais de caráter 

educativo: é evidente que o médico, com uma formação humanística, poderá corresponder melhor 

às expectativas das pacientes. Contudo, esta paciente não se refere apenas aos médicos, mas aos 

demais profissionais da saúde – e também aos funcionários da área administrativa. 

P-9 (Bia): 
 

Como é que a gente tem [que] ir? Aonde a gente vai fazer esse exame? Que nem o 

médico mesmo fala, minha filha. Olha, não são os médico que vão atrás de você... Pra 

você procurar um médico... [Dizem os médicos:] “Nós estamos aqui pra te atender, é 

você que tem que vir atrás de nós”. 

P (parentes): 
 

Apoio! Apoio! [é a expressão utilizada pela filha, que acompanha a mãe em tratamento 

quimioterapia] Precisa de um tempo, dar apoio, dar uma força pra pessoa. Porque, na 

realidade, a pessoa nesta situação... ela fica debilitada, ela fica triste... com todo um 

processo: cai o seu cabelo... está com lenço... ela fica debilitada. Então, a vida de uma 

pessoa... tem que fazer de uma maneira divertida. [...] 

Estes trechos mostram que deve haver maior divulgação sobre o funcionamento dos 

serviços públicos de saúde. Quando o médico diz que não é ele que deve ir atrás do paciente, isso 

levanta uma questão de ordem prática, que envolve políticas públicas de saúde: os serviços 

oferecidos à sociedade devem ser mais bem divulgados e explicados. De preferência, tendo a 

presença de profissionais da saúde para dar os esclarecimentos necessários à população. 

Outra questão relevante diz respeito ao tempo dispensado aos pacientes. Nos hospitais- 

escolas, diferente do que costuma acontecer em outros hospitais, os atendimentos não são tão 

corridos. Com frequência, professores e alunos se reúnem para estudar os casos, propiciando 
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maior comunicação interpessoal entre diferentes profissionais – encontros que se tornam mais 

produtivos quando há coesão entre os envolvidos. 

PS-4 (Neide): 
 

O exame vai direto pro médico, [e] elas ficam naquela expectativa, perguntando o que 

eu acho, se é bom ou ruim. Aqui, a gente tem relação de amizade, totalmente. Aqui é 

chamada “a família da masto”. 

[...] 
 

Temos que ter todo cuidado com o paciente, por ser de mama, tudo. [...] Às vezes, elas 

ficam aqui dez minutos e acabam contando a vida inteira. 

[...] 
 

Aí, a gente tem que explicar pra elas que a mama não é igual à dela. As gordurosas são 

as que não dói, porque [mama] densa é aquela que nunca amamentou. E [doem] 

porque vai esticando... [e] as glândulas mamárias estão lá ainda. 

[...] 
 

Se eu falo que a mama é densa, algumas perguntam se isso é uma doença... O que é 

metástase? Por que que a minha mama tá assim, desse jeito? Aí, tem que explicar, 

tranquilizando a pessoa. As pessoas têm um medo que é uma coisa! 

PS-5 (Júlia): 
 

“Aí, isso daí é... é câncer?”, já pergunta [a paciente]. Não tem nada a ver! Então [...] 

se vem, por exemplo, o paciente que você tem que fazer os complementos... É 

magnificação [tipo de exame], por exemplo, tem um nódulo e o médico quer que amplie 

esta imagem... Aí, o que ele [o médico] pede uma magnificação. 

[...] 
 

Então... Por isso, que estou te falando, quando a paciente entra... você, ali, não é só um 

técnico de radiografia, você é psicólogo... você é amigo... você é aquela pessoa [com 

quem] ela tenta, sabe, desabafar. Muitas choram. Muitas vezes, o marido não entende... 

Sabe, assim... Então [a paciente] acaba chorando ali [e] você tem que dar uma atenção, 

né? [Uma atenção] especial para elas. E a gente fica, assim, sabe? E elas chegam lá... 

Neide e Júlia, técnicas de radiologia médica, percebem quando a paciente não tem 

informação  sobre  câncer,  porque  ela  aproveita  o  momento  do  exame  para  conseguir 

explicação sobre a doença. Por isso, perceber que a paciente não tem experiência anterior em 

mamografia pode ser útil para entender o quanto aquela mulher está fragilizada, com medo de 

sentir  dores,  enfim,  insegura.  Em  situações  desse  tipo,  uma  comunicação  bem  realizada 
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(gesto, diálogo, um jeito de olhar) contribuirá para que a paciente se acalme e relaxe na hora 

 

do exame. 
 

P-1 (Célia): 
 

Eu, várias vezes vejo um profissional falando... Meu Deus, eu queria tanto saber o que 

ele  tá  falando!  Mas  eu  não  tô  entendendo  muito  bem.  [Sobre  a  dificuldade  em 

perguntar,  Célia  responde:]  “É,  às  vezes,  quando  eu  não  entendo...  Às  vezes,  eu 

pergunto. Mas [não é] sempre, não”. [E,] assim, [a pergunta] fica parada dentro de 

mim. Então, assim, é muito importante quando eles dão aquela tabela da comida, 

dizendo o que se deve comer ou não, os exercícios... e, também, mostrando a mama 

com imagens e o procedimento [a ser tomado no tratamento]. 

[...] 
 

Agora, essa doutora, a dra. Daniela, aqui do Hospital São Paulo, acho que ela foi 

muito mais específica e muito mais profunda do que outros médicos que eu [tive] 

aqui... 

[...] 
 

Não... não fazia muitas perguntas pros médicos, não! [...] E, um dia, uma doutora me 

chamou e disse: “É, dona Célia, isso é um câncer de mama, é um caroço grande, é 

maligno”. 

[...] 
 

“Doutora, eu ainda sinto seu beijo no meu rosto.” Então... Aí, né... eu fui... e eu fui 

relaxando. [...] Mas não fiquei com raiva dela. Só achei que ela deveria usar um termo 

mais delicado, porque a gente tá tão fragilizada, né? 

O médico que não se comunica com uma linguagem adequada evidencia a barreira da 

presunção não enunciada. Ao falar de um jeito que não permite a aproximação de seu 

interlocutor, o ato de indagar fica comprometido, porque não houve, na verdade, uma 

comunicação  efetiva.  Aqui,  é  importante  lembrar  que  também  há  uma  cultura  de  que 

pacientes não devem conversar com os médicos, como sugere o seguinte trecho: “não fazia 

muitas perguntas pros médicos não”. Em relação a isso, Reis (1999, p.130) afirma que “o 

médico tem consciência do estado de submissão, passividade e inferioridade do paciente no 

momento da consulta e da consequente redução da sua capacidade de entendimento da 

comunicação”. 

P-4 (Rosa): 
 

No outro dia, ele falou assim: “Vai vir um médico conversar com você... outro médico 

da minha equipe... porque eu não vou estar. Então, vai um outro conversar com você”. 
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Aí, eu disse: “Ai, meu Deus, mais um!” Mas esperei, e a enfermeira entrou na sala... 

[...]: “Arrancou tudo? Meu peito...” [Enfermeira:] “Não, não, não arrancou, não; teu 

peito tá aí...” [Paciente:] “Mas eu quero ver!” [Enfermeira:] “Mas [não] arrancou nada 

seu...” Aí, eu fiquei assim, porque acho que eles não sabiam que eu sabia. [Ou] então, 

eles não sabiam ainda o que eu tinha, né? Porque eles ficavam cochichando... Me dava 

uma raiva que, quando as enfermeiras entravam... [elas] ficavam cochichando! 

[...] 
 

O médico falava: “Olha, Rosa, a gente vai pra um monte de congresso... E eu acabei de 

ir em um, na semana passada [...] o câncer não é um bicho de sete cabeças, o câncer 

tem cura”. 

[...] 
 

Eles [os médicos] davam o número do celular, mas eu não cheguei a ligar, não. E 

quando eu começava a vomitar, eu já sabia que era efeito do remédio; eles davam 

abertura, e eu conversava muito com eles. 

Cirurgia realizada, a paciente passa por outros conflitos, como foi o caso de Rosa: a 

possibilidade de manter uma relação de confiança com o médico caiu por terra quando ele 

revelou que outro profissional iria atendê-la após a cirurgia. A situação tornou-se 

constrangedora para a paciente, pois ela ainda tinha dúvidas sobre a cirurgia, que precisavam 

ser esclarecidas pelo seu médico, não por um desconhecido. 

Essa mesma relação de confiança que se estabelece na comunicação interpessoal se 

estende a toda a equipe multiprofissional. As diferentes maneiras de comunicar vão além da 

consulta e dos exames. 

P-5 (Clara): 
 

Eu comecei do zero: trouxe os exames, ele olhou e já me pediu a biópsia... já fez o 

ultrassom no dia. E eu gostei demais, porque nós ficamos conversando quase uma 

hora. Ele me examinou, olhou... Dr. Joaquim [nome do médico]. Se tivesse 

acompanhante, eu teria feito no mesmo dia. Mas aí eu já voltei em uma semana. 

[...] 
 

E, aí, falaram que talvez fosse fibroadenoma. Mas aí o médico de lá me perguntou: 

“Você já engravidou?” [Clara:] “Não”. [Médico:] “Já engravidou e perdeu?” [Clara:] 

“Não”. [Médico:] “Tem histórico na família?” [Clara:] “Não”. Aí, me assustou, né? Eu 

falei: “Ai, meu Deus, e agora?” 

[...] 
 

Em BH, o médico falou: “Mas você não tem só um, tem mais um e vários que não são 

palpáveis”. Aí eu fiquei assustada de novo. Teve um médico que me falou: “Mas isso 
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dá até na testa”. E eu pensei: por que não foi acontecer na minha testa...? Mas Deus 

sabe o  que faz. Aí, depois de um tempo, eu já [estava] acostumada com a  ideia. 

Começou a doer... e antes não doía... o que me deixou assustada de novo. 

Embora existam várias maneiras de abordar a paciente para obter um diagnóstico de 

câncer de mama, é preciso que o médico observe qual entendimento ela terá daquele método 

que ele vai utilizar, para não intimidá-la ou assustá-la. O diálogo entre Clara (uma jovem de 

24 anos) e o médico ilustra bem esse tipo de situação: “Mas aí o médico de lá me perguntou: 
 

‘Você já engravidou?’. [Clara:] ‘Não’. [Médico:] ‘Já engravidou e perdeu?’. [Clara:] ‘Não’. 

[Médico:] ‘Tem histórico na família?’. [Clara:] ‘Não’. Aí, me assustou, né? Eu falei: ‘Ai, meu 

Deus, e agora?’” 

A barreira presunção não enunciada está presente nessa fala quando o médico faz 

indagações à paciente sem antes identificar se ela tem ou não algum conhecimento prévio do 

assunto, e ainda por não levar em conta a sua faixa etária, pois a incidência de câncer é baixa 

em mulheres jovens. Como foi mostrado na campanha realizada em Cingapura para alertar as 

jovens sobre a necessidade de prevenção do câncer de mama (Figuras 30 e 31), o mesmo 

deveria ser seguido por outros países, pois fatores de risco, como utilização de 

anticoncepcionais na adolescência, drogas, álcool e cigarros, podem aumentar as chances de 

câncer, independente da idade. Torna-se, portanto, um desafio para a comunicação buscar 

uma forma de passar esse tipo de informação para mulheres que estão numa fase em que a 

possibilidade de morte ainda parece tão remota. 

P-6 (Lúcia): 
 

Eles explicaram direitinho, gostei do atendimento. Então, ela explica bem – pelo menos 

a médica fala bem claro, principalmente a médica. Ela vai cuidar dos tumores maiores, 

menores... Ela é bem real. Na verdade, ela ainda não sabe... Eu fiquei um pouquinho 

nervosa, e ela tentou me acalmar: “Não fique preocupada, a gente vai conversar”. E aí, 

ela me explicou direitinho. 

P-11 (Lia): 
 

Aí, a d. Nanci, da Secretaria da Saúde, me ligou, perguntando se eu já tinha ido pegar 

os resultados... É porque ela estava monitorando... Se desse algum resultado 

preocupante... Aí, ela me deu o telefone e endereços de vários lugares, inclusive do 

Hospital São Paulo. Como eu tinha a carteirinha... Aí, eu liguei, falei com a Josy... Aí, 

eu marquei. [...] no mesmo dia o dr. Afonso tava lá também. Já fez a consulta, já fez 

biópsia... A dra. Solange estava lá... Ela já olhou e diagnosticaram que era maligno... e 

que eu ia pra cirurgia. Já marcaram até o dia da cirurgia, e foi muito rápido... 
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[...] 

 

Eu lembro que a dra. Juliana era brincalhona, alegre... Ela era residente, mas eu acho 

que ela ainda tá lá. 

Nesses trechos a paciente fala da existência de uma equipe que, após os mutirões de 

mamografia, aciona as mulheres cujos resultados foram positivos. Esta comunicação está 

relacionada às estratégias de políticas públicas de saúde. Nos recortes seguintes, a paciente 

relata como os procedimentos são emergenciais, e que isso fica claro no ato da consulta. 

Portanto, a interlocução é de precaução quando a médica diz: “Não fique preocupada, a gente 

vai conversar”. Neste caso em particular, brincalhona foi a imagem que ficou gravada na 

percepção da paciente, e não a do médico que está no imaginário coletivo, isto é, a do 

profissional duro, sério demais, distante. 

P-8 (Gaby): 
 

Então, as palavras carinhosa dele foi muito melhor do que o remédio. Toda vez que eu 

passava com ele, eu saía do consultório bem melhor. Ele falava coisas... com palavras... 

Tem médico que anima você, levanta você... 

[...] 
 

Eu acho que falta isso: o médico saber falar mais dessa forma [carinhosa]... A grande 

maioria não tem essa preocupação. Porque a gente já vem fragilizada... Então, quando 

você pega um médico, assim, que anima... Então, às vezes, a palavra dele funciona 

como um calmante. 

P9 (Bia): 
 

Falei pro médico que tinha sete filhas. Ele falava que todas elas terão que fazer exame. 
 

[...] 
 

“A senhora não tem mais nada.” Ah, eu perguntei por que tem pessoas que é 

obrigatório tomar aquele remédio durante cinco anos? [Médico:] “Olha, eu vou ser 

sincero com a senhora: tanto vai fazer a senhora tomando ele ou não, porque não vai 

adiantar nada. Se a senhora já teve câncer mesmo, que era uma coisa agravante, ele 

não vai trazer a cura. Hoje, a senhora tá curada, mas isso pode voltá daqui um ano, 

daqui um mês, dois meses, daqui dez anos... Então, a senhora não tá livre desse câncer. 

Todos os dias, tem que tomar... não pode ficar sem esse remédio. Para muitas, tomam 

esse remédio pra não agravar, pra não ter, pra não avançar. Mas, no caso da senhora, 

não adianta... O da senhora já tá avançado, o câncer da senhora pode voltar aqui, 

como pode voltá em qualquer canto...” 



147  
 
 

 
Nas falas acima, fica claro o predomínio da voz do médico interiorizada nas ações deste 

PS: “ele falava coisa... e a palavra dele”, “a senhora não tem mais nada”. Embora neste caso a 

aderência ao tratamento tenha sido exitosa, fica evidente que houve uma comunicação 

unidirecional. Em outro ponto do diálogo, quando o médico diz “o câncer da senhora pode voltar 

aqui [no seio], como pode voltá em qualquer canto”, ele, na verdade, tenta alertar a paciente sobre 

a possibilidade de haver metástase. Por isso, é importante que ela não interrompa o tratamento. 

Nesse tipo de situação, quanto maior for o entendimento e o repertório argumentativo e discursivo 

do médico para esclarecer todas as dúvidas do paciente, melhor será a compreensão que este terá, 

tanto da doença quanto dos procedimentos necessários para combatê-la. Isso tudo reforça a 

importância do estudo da comunicação na formação do profissional da saúde. 

 

9. A comunicação midiática: campanhas públicas de saúde 
 

O Ministério da Saúde e o Inca trabalham com estratégias de políticas públicas de 

saúde, nas quais procuram envolver personalidades midiáticas como forma de persuadir e 

convocar as mulheres a fazer os exames preventivos. O objetivo é trazer o maior número 

possível de mulheres para iniciar o tratamento e, com isso, ter uma estatística de rastreamento 

no Brasil. 

Nas informações sobre o câncer, a ideia recorrente passada nas campanhas do mutirão 

da mama é: “Faça o autoexame. E, se sentir um carocinho, faça a mamografia”. Como 

observado por Citelli (2004), o discurso autoritário é uma característica das propagandas. O 

verbo fazer conjugado no imperativo afirmativo (FAÇA) é uma forma autoritária de persuadir 

a mulher a aderir à proposta da campanha, além de fazer com que ela possivelmente se 

transforme numa multiplicadora desse tipo de atitude. 

No cenário midiático, os fenômenos de difusão da comunicação em toda sua extensão 

técnica são usados nesta causa (imprensa escrita: jornal, livro, revista etc.; canais de rádio; 

cinema; televisão; e outras tecnologias da informação, como internet, em sua dimensão 

funcional). A utilização da mídia como recurso de informação e conhecimento sobre o câncer 

de mama também foram comentados pelas mulheres e profissionais da saúde: 

P-6 (Lúcia): 
 

Não podiam nem falar a palavra! Nossos avós falavam de doença, escondido das 

pessoas. Eu nunca nem escutei na época dos meus pais... esse nome... essa palavra 

[câncer]... Faça o autoexame... Ficou mais popular, alvo da moda, história da 

propaganda... E as novelas falam no assunto... 
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PS-6 (Sueli-6): 

 

As campanhas da mídia, os outdoors, o autoexame, as novelas, todo mundo entende. O 

que eu acho [é] que a gente tem que combater de duas maneiras: a gente fala com o 

paciente nessa primeira consulta... 

Mulheres de gerações anteriores (hoje com 60, 70 anos) relacionam o fato de desenvolver 

o câncer ao nome da doença. Ou seja: o simples fato de pronunciar a palavra câncer pode fazer 

com que aquela pessoa que falou, atraia para si a doença. É possível que esse medo tenha alguma 

relação com os problemas que podem advir do tratamento. Assim, nas entrevistas, em vez do 

nome da doença, diziam: “essa palavra”. Havia, portanto, uma proibição sublimada no convívio 

entre as pessoas, quando se tratava do câncer. As propagandas, porém, foram introduzindo o 

discurso do câncer de mama no espaço público. 

P-3 (Ana): 
 

Passam depoimentos, passam tanta gente que tem ou teve, e deu a volta por cima... e 

vive melhor ainda... Porque você acha que o câncer muda a vida das pessoas. 

P-1 (Célia): 
 

Aqueles relatos pessoais na novela. A gente chega até a se emocionar... de uma forma 

até muito forte. São relatos pessoais que deram a volta por cima... E eu, às vezes, falo: 

“Nossa, o meu caso não é nada! O meu é insignificante! Aquela pessoa que passou por 

tudo isso e hoje tá feliz, se formando! É advogado! É médica!” Eu fico, assim, 

maravilhada! Só de ouvir esses relatos pessoais de cadeirantes que cresceram, que 

tiveram maiores dificuldades... Então, eu falo: “Não, eu não posso cair! Eu tenho que 

reagir!” Porque ela reagiu, ela passou por situações piores. Vejo que o meu é 

insignificante, e isso é muito bom pra gente ouvir, porque dá força pra gente, quando a 

gente quer ter força. 

P-3 (Ana): 
 

Passam depoimentos, passam tanta gente que tem ou teve, e deu a volta por cima... e 

vive melhor ainda... Porque você acha que o câncer muda a vida das pessoas. 

Como já mencionado no início deste trabalho, no final de cada capítulo das novelas 

Viver a vida e Páginas da vida, de Manoel Carlos (produzidas e exibidas pela TV Globo), 

eram  mostrados  relatos  de  todo  tipo,  inclusive  de  pessoas  acometidas  pelo  câncer.  A 

exposição  de  casos  de  superação  frente  às  adversidades  da  vida,  em  especial  as  que 

abordavam questões relacionadas à saúde, causava empatia com quem tivesse passado por 

aquela situação ou que ainda estivesse enfrentando algo parecido. Embora a divulgação de 

informações  sobre  o  câncer  de  mama  tenha  sido  ampliada  pelas  campanhas  midiáticas 
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promovidas pelo governo e/ou instituições do setor privado, é inegável que as imagens 

exibidas em um veículo de grande alcance, como a televisão, repercutem de forma positiva no 

público em geral, mais ainda nas mulheres que estão fragilizadas por conta da doença, 

contribuindo, assim, para elevar sua autoestima. Porém esse tipo de iniciativa não diminui a 

importância da participação dos profissionais da saúde na comunicação pública da saúde, 

como pondera o PS Lucas: 

PS-1 (Lucas): 
 

Sempre o médico que tem que fazer o melhor, tem que fazer papéis [informativos], 

folder para orientar campanhas publicitárias. Já fui de sábado no bairro fazer palestra 

para população pra tentar explicar... Mas você não atinge. É um absurdo, por exemplo, 

num país deste... de chover de mulher com câncer porque estavam assistindo a novela 

das sete... 

[...] 
 

Não funciona num país pobre [o PS defende que se gasta muito com aquelas com 

poucas chances de cura, quando o correto seria investir mais na prevenção]. A paciente se 

assusta e vai lá, faz a mamografia... e depois ela fica cinco anos sem fazer... não 

adianta nada. 

Observa-se,  portanto,  que  publicizar  a  temática  sem  dar  a  devida  continuidade  é 

inócuo. Este PS diz ter realizado palestras e produzido folders para divulgar e explicar a 

importância do cuidado preventivo. Mas demonstra indignação ao reconhecer o poder de 

persuasão da mídia televisiva, referindo-se aos depoimentos que aparecem no final dos 

capítulos das novelas citadas. Isso repercute no cotidiano das pessoas, fazendo com que 

muitas  mulheres  procurem  os  postos  de  atendimento  para  fazer  o  exame  de  mama.  No 

entanto,  depois  que  a  novela  termina,  elas  desaparecem.  São  situações  efêmeras  que 

acontecem em função de algum evento midiático. Segundo o dr. Lucas, a mídia, ao explorar 

as questões da saúde, acaba desvirtuando a compreensão no que diz respeito à continuidade 

tanto da prevenção quanto do tratamento de uma doença tão séria como o câncer de mama. 

PS-7 (residente): 
 

Eu acho que a campanha faz a mulher lembrar um pouco dela. Não que o exame 

clínico  e  a  ocupação  dela  vai  ajudar,  mas  faz  ela  lembrar  que  tem  que  fazer 

mamografia uma vez por ano. Campanha... Novela, por exemplo, se aparece uma 

mulher na novela com câncer de mama, te incentiva mais a procurar um médico, 

ajuda. Ah, eu acredito que sim! Não sei se em todo lugar do Brasil as pessoas têm 
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acesso à televisão, jornal, essas coisas. Eu acho que os agentes de saúde mais próximos 

fazem esse papel. 

[...] 
 

Realmente,  a  informação...  ela  não  chega,  acho  que  muito  longe  do  100%  da 

população, mas a gente tá falando de um país que o programa de... Porque, 

teoricamente, as pacientes que, às vezes, têm informação, não têm acesso pra fazer o 

exame de mama. [...] Claro que você informando pra ela ir atrás, ela só aumenta a 

chance de diagnosticar o câncer de mama nessas mulheres. Muitas delas, mesmo com 

a informação, não vão ter acesso ao exame. Imagine aquelas que precisam fazer um 

tipo de investigação, tipo de tratamento... 

Existe  uma  concordância  nos  recortes  acima  sobre  a  informação  mediada  pela 

televisão, em especial as novelas, que incentivam as mulheres a realizar o autoexame da 

mama, a buscar o ginecologista para solicitar exames radiológicos e também a participar dos 

mutirões organizados pelo Estado. Ainda que o material informativo disponível na mídia 

pareça ser suficiente para esclarecer sobre o câncer de mama, a PS chama a atenção para as 

dificuldades de essa mesma informação (sobre exames para detectar a doença, tratamentos 

etc.) chegar nas regiões periféricas no Brasil. Porém ela acredita que esse problema pode ser 

resolvido pelo serviço médico local. Aqui, é importante salientar que as estratégias das 

políticas públicas da saúde devem caminhar juntas: informação, infraestrutura, serviços e 

recursos humanos adequados. 

PS-3 (Maria): 
 

Nós participamos daquelas campanhas publicitárias ou de saúde pública do Ministério 

da Saúde, eventualmente. Pelo menos, uma vez ao ano tem uma convocação dos 

funcionários da Unifesp. 

[...] 
 

Mas eu tenho notado um aumento de pacientes que não têm tanta informação a 

respeito do câncer de mama. São diferentes das informações que passam na mídia de 

maneira frequente, lembrando da campanha do câncer de mama. Como, por exemplo, 

a campanha com a Xuxa e com várias outras personagens. 

P-6 (Lúcia): 
 

Faça o autoexame... Ficou mais popular, alvo da moda, história da propaganda... E as 

novelas falam no assunto... 

A capacidade de maior mobilização e fixação de uma mensagem feita por uma 

personalidade midiática está clara na referência que a enfermeira Maria faz à participação da 
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apresentadora Xuxa Meneghel na campanha Mama no Alvo da Moda, promovida no Brasil 

pelo Instituto Brasileiro do Câncer, e que contou com a adesão de vários artistas. 

PS-1 (Lucas): 
 

Aquela [propaganda em] que aparece o político do lado... é boa para eleição. Não é por 

aí... O certo é dar estudo para a população. [...] ela tem [que se] conscientizar [de] que 

tem que fazer a mamografia. Não adianta só falar. E ela vai no posto de saúde [tentar 

marcar consulta] e [ouve]: “Não tem vaga, não tem vaga...” Na quinta vez, ela fala: 

“Não vou mais, porque eu não estou sentido nada!” Porque faz um ano que ela está 

correndo [atrás de uma consulta]. Então, não adianta falar que precisa fazer, se não 

oferece [tratamento]. Essas campanhas publicitárias, você pega hospitais grande aqui... 

“Ah,  vamos  fazer  [mutirão  de  mamografia]!”  Eles  abrem  para  quarenta  vagas, 

cinquenta mamografias... numa população de, sei lá, de cinco, seis, sete milhões de 

mulheres [que] teriam aí, uns 40 anos... pra fazer mamografia... E um hospital diz que 

temos cinquenta vagas no sábado e trinta no domingo! Não adianta. 

[...] 
 

Você aparece... lá, uma moça bonita na televisão com a camisa lá, da mama [refere-se 

às camisetas da campanha contra o câncer de mama] e fala: “Tem que fazer prevenção”. 

Você não tem uma orientação mais real e prática da coisa, né? Então, é difícil. 

[...] 
 

A Fátima Bernardes teve uma lesãozinha, operou uma coisa bem tranquila. Mas ela já 

vem na mídia: “Ah, eu fiz ressonância magnética!” Pô, ressonância magnética tem meia 

dúzia de centros que têm. Nem tem indicação de fazer no caso dela. Fez porque o médico, 

vendo o porte da paciente... Bom, falou: “Vou pedir uma coisa a mais!” Nem teria 

necessidade. Na verdade, ela deveria vir na mídia... e tinha que falar: “Olha, tive um 

sintoma... E quem não tem sintoma, tem que fazer mamografia”. E ela estaria divulgando. 

As pessoas públicas, que deveriam divulgar de forma mais adequada, não fazem! 

Nos comentários acima, o médico lembra o caso da jornalista e apresentadora do 

Jornal Nacional (TV Globo), Fátima Bernardes, quando veio a público dizer que fez uma 

ressonância magnética. Este fato, segundo o PS, não contribuiu para esclarecer a população 

sobre a doença em si, pois se tratava de um problema simples. Foi, portanto, um desserviço 

mencionar um exame complexo e sofisticado como o de ressonância magnética, já que, no 

Brasil, poucos hospitais possuem equipamento para esse tipo de exame. 

A publicização poderia ser feita de maneira mais simples para não criar alardes. Por 

não esclarecerem melhor os fatos, o dr. Lucas responsabiliza as personalidades públicas pelos 
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mal-entendidos que costumam ocorrer depois que certas doenças são divulgadas na mídia. Na 

sua opinião, o espaço midiático poderia ser aproveitado para difundir melhor a informação, 

abordando diferentes aspectos da doença. E defende de maneira enfática que a orientação para 

a mulher fazer o autoexame se aproxima bem mais da realidade do nosso país do que falar de 

tratamentos caros, a que a grande maioria da população não tem acesso. A crítica do médico 

revela a necessidade de serem criadas estratégias de políticas públicas de saúde mais 

condizentes com a realidade do país. Por exemplo, não há vagas suficientes nos centros de 

saúde para atender todas as demandas dos mutirões da mama, e isso pode interferir no 

atendimento daquelas que realmente precisam se tratar. Segundo o professor, tais movimentos 

mediados pela imprensa são importantes para fornecer dados estatísticos, saber quantas 

mulheres foram rastreadas e as que, realmente, precisaram/precisam ser encaminhadas para 

tratamento, mas devem ter o cuidado para não criar falsas expectativas, provocar medo em 

mulheres que, em vez de buscar os centros de saúde, podem muito bem prevenir a doença por 

meio do autoexame. 

P-1 (Célia): 
 

Vejo comercial na televisão. Gente, eu vi passando... E eu já tinha feito o exame. Eu 

falei assim: “Ai, meu Deus do céu, eu quero mais rápido...!” Mas você não consegue; 

tem muita gente que, por falta de oportunidade... De repente, poderia ser só um nódulo, 

mas pode virar um câncer, porque demora muito [o atendimento]. Eu sei que é assim. 

Oh, se não for o câncer, tudo bem! Mas se for no comecinho, ele avança rápido. Você 

tem que tratar rápido... 

P-4 (Rosa): 
 

Esses  dias,  eu  estava  vendo  na  televisão  uma  mulher...  e  ela  não  conseguiu 

tratamento... radioterapia... que era pra ela ter começado... porque a máquina tava 

quebrada.  E  quando  eu  operei,  quando  eu  fiz  a  mamografia,  ele  tava  com  um 

milímetro, era do tamanho de um caroço de arroz. Quando eu já fui operar, depois de 

um mês, tava com dois centímetros, era dois tumores e não era um. Eu sentia um, 

quando eu colocava a mão... Quando ele [o cirurgião] abriu, ele viu dois... 

[...] 
 

Nesta semana, também no IG tem uma matéria... lá embaixo... de saúde. As mulheres 

dando depoimentos sobre o câncer de mama, como elas enfrentaram. E eu gosto de ver, 

porque... assim... é uma coisa que você não espera. Você olha pra você e fala: “Meu 

Deus!” Você fica inchada, você fica gorda por causa da químio. Eu não consegui 

emagrecer. 



153  
 
 

 
P-6 (Lúcia): 

 

Não, não, não procurei nenhuma informação, mas, na verdade, agora que eu comecei 

fazer isso aí [os exames], eu estou me empolgando, querendo saber mais essas coisas, 

né? O que acontece com meu corpo, com o próximo, né? 

Estes trechos mostram a perplexidade das pacientes diante de notícias sobre 

mamógrafos quebrados e sem previsão de conserto. Esta situação se torna ainda mais 

conflitante para a paciente cujo câncer já foi identificado e que o tratamento precisa começar 

imediatamente. Além da angústia gerada nas que já têm o problema, essas notícias também 

podem desmotivar outras mulheres a fazer os exames preventivos. 

P-7 (Rita): 
 

Porque é assim, vai de cada pessoa, na época me assustou porque eu tinha filho 

pequeno. Eu tinha 40 anos... faz uns dez anos. Na época era... lembra a mulher do 

Roberto Carlos, a Maria Rita, né, tava com aquele problema... aí a gente escutava... 

o dela não foi de mama, não... a gente ouvia e dizia “meu Deus eu vou morrer 

porque se for depender de dinheiro eu estou frita, né?” 

As comparações são inevitáveis: possuir ou não recursos para se tratar, depender do 

SUS ou ter condições de contratar convênio médico particular etc. São questões recorrentes e 

históricas, pois o atendimento público no Brasil, apesar de ter sido aprimorado em alguns 

aspectos, ainda precisa melhorar muito. Uma personalidade midiática, quando torna pública 

uma doença, como foi o caso de Maria Rita, esposa do cantor e compositor Roberto Carlos 

(aliás, a primeira mulher do cantor, Nice, morreu de câncer de mama em 1990), faz com que 

muitas pessoas se identifiquem com sua história (de luta, sofrimento etc.), mas também pode 

gerar uma falsa ideia de que a cura é impossível para aqueles que não dispõem dos mesmos 

recursos financeiros para se tratar em hospitais particulares. 

P-4 (Rosa): 
 

“Gente do céu, esse vice-presidente [José de Alencar]
84  

parece que tem sete vidas, é 

gato. E ele, assim, é forte!” 

[...] 
 

Então, é muito dinheiro. Pra gente que batalha, é muito dinheiro. Falei, assim, pra ela: 

“Olha a Hebe, por que que a Hebe dava entrevista toda bonitona e não tinha nada... 

Olha, os remédios [custam] R$ 580,00... Então, [ela] não sente a mesma reação que 

 

 
84 

Vice-presidente do governo Lula, José Alencar morreu no dia 29 de março de 2011. Fez tratamento na região 

abdominal por mais de dez anos. O comportamento de Alencar influenciou muitos brasileiros pela forma com 

que ele dividiu com o público os sentimentos de fé e esperança em vencer a doença. 
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nós, os pobres, sentem”. Você vê, a Hebe tá inteirona, e o dela foi aquele câncer bem 

forte. E você vê, com o câncer, ela faz entrevista. 

P-5 (Clara): 
 

Quando o médico falou, eu me interessei [pelo assunto]; fui assistir reportagens, li 

livros e [busquei] na internet. Por iniciativa própria. 

Nestes recortes, as pacientes falam das experiências positivas de gente famosa, 

potencializadas nas campanhas públicas como forma de evidenciar as possibilidades de cura. 

Tanto no caso da apresentadora Hebe Camargo quanto no do falecido vice-presidente José de 

Alencar, a doença foi divulgada pelos meios de comunicação com a  justificativa de que se 

tratava de assunto de interesse público. 

Outros formadores de opinião também expuseram sua doença, como é o caso da 

apresentadora Ana Maria Braga e da atriz Patrícia Pillar. Em seus depoimentos, além de 

contribuírem para desmistificar o câncer, estas personalidades ajudaram os brasileiros a 

entender um pouco mais sobre como é conviver com a doença. 

Outro meio de comunicação importante é o folder. A partir do diagnóstico, os folhetos 

com informações sobre a doença passam a fazer parte das leituras diárias de muitas mulheres. 

Para as que têm acesso à internet, os blogs e os sites de busca também se transformam em fontes 

de informação e autoconhecimento. Conhecer melhor o próprio corpo faz com que as pacientes 

corram atrás de novas informações. Aqui, porém, cabe uma ressalva: os materiais de informação 

do SUS (panfletos e impressos em geral) somente chegam às mãos das pacientes por intermédio 

do médico – diferente do que acontece, por exemplo, em hospitais particulares.
85

 
 

P-11 (Lia): 
 

Foi engraçado, porque que eu liguei a televisão e tava falando, a reportagem tava lá, 

mostrando as mulheres esperando [para realizar o exame]. Então, tinha um pedido do 

convênio, mas eu tinha que aguardar a carência do convênio pra poder fazer os 

exames... Que é uma coisa, né? Aí, eu peguei o exame e sai correndo. Tinha um 

telefone pra você ligar. Eu peguei e saí correndo... no endereço que eles me deram... 

[Ao telefone,] tinha um carinha que falava o mais próximo e tal. E eu saí correndo, 

nem tomei banho nem nada. Era na Globo, era sábado de tarde, no Jornal Hoje... E eu 

saí... e fui fazer a mamografia. 

 
 
 
 
 

85 
Embora este seja um recurso de comunicação importante, nenhuma das entrevistadas para este trabalho teve 

acesso a folhetos explicativos sobre o câncer de mama. 
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P-9 (Bia): 

 

Eu acho que falta passar uma propaganda na casa das pessoas, entregar uns folhetinho, 

não entregam tanto papelzinho de mercado, de loja, disso, daquilo, será que é muito difícil 

fazer um punhadinho daquele papel e entregar de casa em casa? Coloca no portãozinho, 

ou então toca a campainha, faz uma entrevista com essas pessoas, eu acho assim que 

deveria... Teve que ter uma experiência, eu ter esse problema, pras pessoas ir me perguntar 

como é que foi, qual seria o problema, então todas ficaram com medo. 

[...] 
 

Eles falam na televisão: “Você vai tomar banho... Põe a mão aqui...” Você é louca? 

Você vai pôr a mão [e] vai saber que é câncer? Você vai saber o que é? Você vai 

apalpar, muitas vão encontrar um monte de bolinha... [Mas] você vai saber o que é? 

[...] 
 

Fazer aquele exame só naquela hora, fazer só aquele exame, só numa parte. Então, por 

que eles só fazem a propaganda e não faz as coisas direito? Porque não adianta pôr na 

televisão... e chega na hora a pessoa vai fazer, não tem nada. 

Embora as propagandas incentivem a realização do autoexame, para muitas mulheres 

ainda não fica claro o que, exatamente, elas devem procurar ao tocarem os próprios seios. Bia 

evidencia essa questão quando diz: “Você vai pôr a mão, vai saber que é câncer, você vai saber o 

que é? Você vai apalpar, muitas vão encontrar um monte de bolinha, você vai saber o que é?” 

Mesmo que informação publicizada nas campanhas de autoexame seja bastante didática, 

ela não fornece maiores detalhes sobre os tipos de caroços que as mulheres poderão encontrar nos 

seios. Isso faz com que muitas corram para os postos de saúde à procura um médico, para 

entender um pouco mais sobre a anatomia básica e como funcionam as glândulas mamárias. 

PS-1 (Lucas): 
 

Então não tem que ter campanha, tem que ter uma coisa contínua... [...] Você tem que 

ter alertas, convocações... Pega países sérios, tipo a Inglaterra, eles têm convocações. A 

paciente recebe um telegrama na casa: “Está no mês de você fazer a sua mamografia!” 

O ideal é a partir dos 40 anos de idade. A partir dos 50, você salva uma grande parte 

das mulheres, e o custo é mais barato. A partir de 40 [anos], já existe uma vantagem 

grande de fazer uma mamografia anual. 

Neste trecho, o PS aborda aspectos relacionados à educação. Quanto melhor for a 

educação, mais propensas estarão as pessoas a participar de atividades e a se envolver 

efetivamente nas políticas públicas de saúde. O caminho a ser seguido é: educar a população e 

diagnosticar com antecedência para poder diminuir o surgimento de novos casos da doença. 
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Portanto, como foi apresentado no Capítulo I, é preciso estabelecer metas e trabalhar no 

âmbito governamental para que sejam desenvolvidas atividades e ações estratégicas com foco 

na educação e na comunicação em saúde. 

PS-6 (Sueli): 
 

As campanhas da mídia, os outdoors, o autoexame, as novelas, todo mundo entende. O 

que eu acho [é] que a gente tem que combater de duas maneiras: a gente fala com o 

paciente nessa primeira consulta... 

[...] 
 

As informações... elas [as pacientes] procuram na internet. Independente da gente 

falar, elas procuram no "dr. Google"; elas já chegam com informações. 

[...] 
 

O “dr. Google” é horrível! Então, ele [o paciente] vem achando... O que a gente pede é 

assim: “As perguntas que tiver que fazer, faça diretamente ao seu médico. Você não 

está no Google. O Google é para pesquisa. E ele pode te assustar e não responder.” E 

se você pensar no câncer, ele é tão... Em primeiro lugar, ele é multifatorial. 

PS-1 (Lucas): 
 

[Busca de informações na internet:] Aqui não é menos frequente. Na clínica privada, no 

consultório é uma rotina bastante forte. E o problema é que ela [a paciente que busca 

informações  por  conta  própria  na  internet]  vem  com  um  desequilíbrio  emocional 

bastante  importante.  Porque  ela  não  consegue  filtrar  as  informações.  Então,  de 

repente, ela vem com um cisto hormonal simples, que toda mulher praticamente tem. 

Não tem repercussão nenhuma nela, e ela acha que vai ter um câncer... e [que] ela vai 

morrer na semana seguinte... sempre pro pior perfil. Você não pega a paciente que 

fala: “Eu peguei o exame, procurei na internet, vi que não é nada... e fiquei tranquila”. 

Não, sempre ao contrário. Ela viu aquele caso de exceção, não tem nada a ver com a 

informação que ela está buscando... 

Ferramentas de busca como o Google acabam estimulando o autodiagnóstico. O avanço 

tecnológico, que permite, por exemplo, a disponibilização de resultados de exames via internet, 

pode ser um aliado na relação entre médicos e pacientes. Entretanto, o acesso irrestrito (sem 

suficiente conhecimento técnico) pode gerar dúvidas e ansiedade sem o menor fundamento. 

Como comenta o dr. Lucas: a interpretação de um leigo é sempre pelo pior diagnóstico. 

Pode-se dizer, então, que a informação disponibilizada pela internet e a mídia em 

geral, ainda que tire algumas dúvidas, pode gerar uma angústia desnecessária (“Doutor, vou 

morrer disso?”), que demandará esclarecimentos de um profissional da saúde. 
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Para a psicóloga Sueli, apenas com o resultado do exame a paciente não terá condições de 

avaliar seu quadro clínico, pois o médico deverá interpretá-lo com auxílio do prontuário, no 

qual terá maiores informações para formular o diagnóstico. 

 

10. Notícia: o momento do diagnóstico 
 

O ato de informar o diagnóstico é sempre tenso para o paciente, mas também para o 

médico, pois, nessas situações, ele se transforma numa espécie de mensageiro da má notícia. 

Saber qual o melhor momento, a forma mais adequada de falar e administrar as reações do 

paciente depois que ele recebe a notícia é algo sempre muito delicado para ambas as partes. É 

natural que a mulher fique aflita, insegura e com a cabeça cheia de dúvidas que precisarão ser 

esclarecidas: “E agora, como vai ser?”, “O que vai acontecer com os meus seios?” Os 

sentimentos ficam aflorados: vergonha, medo da morte... Muitas vezes, em meio a esse 

turbilhão de emoções, algumas, em vez de falar, perguntar, colocar para fora o que estão 

sentindo... emudecem. Familiares e amigos que acompanham a paciente nesses momentos 

também vivenciam o trauma da notícia. 

Por motivos óbvios, receber um diagnóstico de câncer de mama é algo que vai marcar 

profundamente e mudar a vida de qualquer mulher. Porém não menos conflitante será para o 

médico dar essa notícia.  Por mais experiente que seja, jamais deixará de ser um momento 

difícil para esse profissional da saúde. Por isso, é preciso estar preparado e agir com cautela. 

Os profissionais da saúde que participaram deste estudo, embora admitam que não 

exista uma fórmula ideal ou padrão, concordam que algumas orientações podem auxiliar 

nessas situações, como respeitar o tempo da paciente e não mostrar inquietação quanto a isso. 

O envolvimento com a paciente é quase inevitável. Portanto, dar um abraço, demonstrar que 

está ali para apoiá-la, que se preocupa, de fato, com ela, enfim, são gestos simples que vão 

fazer muita diferença no ato médico. Quanto à linguagem, deve simples e clara. É importante 

manter um canal aberto de diálogo com a paciente, incentivando-a a esclarecer as possíveis 

dúvidas e estar à disposição para ajudar, na medida do possível, também os familiares. Nesse 

sentido, vale enfatizar que o Novo Código de Ética Médica (Capítulo V, Art. 34),
86  

declara 
 

que “é vedado ao médico: deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os 

riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar 

dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal”. Mais um motivo, 

 
86 

Disponível em: <http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=8822>. 

Acesso em: 21 maio 2011. 

http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=8822
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portanto, para o médico procurar saber, durante uma entrevista com o paciente, o que ele já 

sabe sobre a doença e o quanto quer saber sobre ela. Algo que, certamente, requer atenção e 

paciência no momento de informar o diagnóstico. 

PS-6 (Sueli): 
 

O médico tem que ficar atento a uma coisa chamada... a uma “verdade progressiva e 

suportável”, tá? E obedecer os sinais que o paciente traz. Por exemplo: “Doutor, o que 

é  que eu tenho? Pode falar, porque eu aguento!” Quando você pergunta é [porque] 

você dá conta da resposta. Perceba isso na nossa vida, no dia a dia, quando você não 

quer saber alguma coisa, você não pergunta. Quando você pergunta, você dá conta de 

escutar a resposta. [...] Então, o que o médico tem que estar atento [é ao] que o paciente 

sabe, o que ele já sabe e o que ele quer saber. E o que ele suporta saber. Por isso, que 

eu falo que é uma “verdade progressiva e suportável”. Os médicos daqui, [do] Instituto 

Paulista do Câncer, eles fazem isso, já é acordado de como deve ser feito. 

P-9 (Bia): 
 

Aí, o médico chamou minha filha, mas eu falei que podia falar na minha frente, não 

precisa chamar ela. Na hora eu não vou ter que sabê de tudo que vai acontecer? Ele foi 

falando: “A senhora está com câncer. Vai ter que operar o seio, retirar uma mama. E 

na outra, vai ter que fazer um quadrante, retirar só uma parte”. Então, eu ia ficar só 

com um pouquinho. Eu falei assim: “Ah, não! Se é pra tirar isso aqui, é pra tirar todo! 

Eu prefiro ficar sem nada. Vou ficar só com um pouquinho dependurado aqui, vai 

ficar feio, né?” Ele falou que tinha que fazer quimioterapia, o cabelo ia cair, aquelas 

coisas. 

PS-7 (residente): 
 

Não. Na verdade, assim... Porque você precisa ser verdadeira. Infelizmente, é difícil 

receber essa notícia. Mas não tem outra forma de você falar que ela tá com câncer. E você 

falando a frase: “Você tem um nódulo, é um câncer...” Pode começar falando a 

frase: “Olha, aquele nódulo da biópsia, ele tinha uma cara meio estranha”. A frase 

final é “um câncer”. Então, assim, a notícia é aquela sensação de você tá dando uma 

porrada na paciente. Mas não tem outro jeito; é uma coisa ruim de dar. Mas, 

infelizmente, não tem outra forma. É uma notícia ruim de dar. É claro, você vai sentar, 

você vai olhar pra cara da paciente, você vai tentar explicar pra ela, mas você vai ter que 

falar isso pra ela. Mas em questão dessa comunicação... 

Após receber o diagnóstico de câncer, a etapa seguinte é encarar a situação como um 

desafio, superar o choque inicial e começar o tratamento o mais rápido possível. As dúvidas 

vão surgir em função da insegurança nos primeiros passos para vencer a doença. Esta é uma 
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rotina vivenciada diariamente nos hospitais que tratam o câncer de mama. Quando a 

oncopsicóloga diz que é preciso “ficar atento a [...] uma verdade progressiva e suportável”, 

ela sinaliza que o momento de dar a notícia é uma responsabilidade do médico. Assim, 

identificar o momento e saber como informar o diagnóstico requer uma habilidade 

comunicacional que deve fazer parte do ato médico nesse momento que pode mudar 

drasticamente a vida da paciente. 

P-10 (Lia): 
 

Então,  eu  já  sabia  que  era;  tinha  um  carocinho...  Foi  com  49  anos,  eu  estava 

trabalhando e, como te falei... aí, eu comecei a pagar o convênio. Com quatro meses de 

carência, eu sentindo aquele carocinho e, de repente, o carocinho começou a crescer. 

De repente, eu comecei a sentir mesmo meio difuso. E, de repente, comecei a sentir 

mesmo. E, de repente, ele começou a crescer... Eu sentia! 

Esta paciente, quando diz que estava “sentindo aquele carocinho e, de repente, o 

carocinho começou a crescer” e admite que, depois disso, “já sabia que era [câncer]”, mostra 

que o seu imaginário em relação à doença já começou a agir, gerando angústia e incertezas. 

Embora tenha antecipado (por intuição) o diagnóstico, no fundo não gostaria que sua suspeita 

se confirmasse. Aqui, percebe-se a barreira da comunicação intrusão de mecanismos 

inconscientes ou parcialmente conscientes. Embora desconfiasse, ela preferiu aguardar a voz 

do profissional. Isso denota que, na comunicação intrapessoal, o indivíduo reflete e começa a 

pensar como vai lidar com a nova situação. 

P-4 (Rosa): 
 

Tava [escrito]: “Há nódulos...” Imaginei que [era] um cisto, só imaginei isto. Não 

imaginei “câncer”. [...] Quando ele [o médico] viu a mamografia e olhou na luz, falou: 

“Você está com câncer de mama”. Fiquei olhando pra ele [e] disse: “Câncer de mama, 

tem certeza?” Ele falou: “Tenho, e quero você aqui no dia 9 de setembro [para] tirar este 

caroço. Vamos fazer uma cirurgia”. Assim, na lata: “Você faz todos os exames pré- 

operatórios, que nós vamos examinar para ver se é maligno ou não”. 

O diagnóstico tardio é preocupante, e a mulher precisa estar em boas condições físicas 

para se submeter aos procedimentos cirúrgicos e, assim, se recuperar mais rápido. O médico, 

tendo um saber moldado na formação tecnicista/hospitalocêntrica, que valoriza os exames e 

não os aspectos clínicos, pode retardar o diagnóstico. Entretanto, a questão inicial é: como o 

médico, numa primeira consulta, pode informar o diagnóstico desta forma tão direta: “Você 

está com câncer de mama”? Para enfrentar esse tipo de situação, o profissional da saúde 
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precisa ter habilidade comunicacional não verbal (atentar para os gestos, os olhares, o tom da 

voz etc.), pois cabe ao médico observar como a paciente está recebendo a notícia. 

PS-7 (residente): 
 

Então, depende da paciente. A gente atende algumas pacientes que são mais 

diferenciadas e que têm um pouco mais de curiosidade, e elas perguntam mais. E têm 

umas pacientes que não é o perfil da paciente, elas simplesmente... [elas vão] 

absorvendo aquilo que você vai falando. Então, realmente depende muito de dois tipos 

de paciente. Agora, quando tem informação a gente deixa muita abertura pra elas 

perguntarem. Se precisar tirar alguma dúvida, a gente vai responder. A gente não 

orienta nenhum lugar pra elas se informarem mais, [porém] eu acho que elas têm que 

conversar com a gente. 

[...] 
 

Eu acho que o momento mais difícil aqui, de todas nós, é da notícia do câncer. É 

sempre difícil, a gente chega sem o diagnóstico, só com suspeita. E quando a gente tá 

com o diagnóstico na mão, e eu acho que isso é difícil pra qualquer médico, o momento 

mais complicado, assim, pra ela [a paciente]. Às vezes, só ouve e parece que não 

entendeu nada. E na segunda consulta, vejo o quanto tá angustiada... Eu vou 

acompanhando sempre. 

[...] 
 

A frase final é “um câncer”. Então, assim, a notícia é aquela sensação de você tá dando 

uma porrada na paciente. Mas não tem outro jeito; é uma coisa ruim de dar. Mas, 

infelizmente, não tem outra forma. É uma notícia ruim de dar. É claro, você vai sentar, 

você vai olhar pra cara da paciente, você vai tentar explicar pra ela, mas você vai ter 

que falar isso pra ela. 

[...] 
 

A gente sempre deixa perguntar o que ela quiser. Tanto na primeira consulta... tem que 

absorver e tudo. Aí, depois de quatro dias, volta pra perguntar alguma coisa. Aí, no 

tratamento, cai cabelo. As informações... elas [as pacientes] procuram na internet. 

Independente da gente falar, elas procuram no "dr. Google"; elas já chegam com 

informações. 

Na percepção das residentes, a comunicação se dá no cotidiano, não havendo, 

portanto, necessidade de aprimorar o atendimento atual. No entanto, uma relação mais 

humanizada com os pacientes e a natureza sacerdotal do médico ainda podem ser captadas 

na satisfação do médico quando a paciente procura se cuidar. As informações mediadas 

pelo dr. Google são bem-vindas, mas é recomendável que os sites consultados sejam de 
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instituições sérias e/ou do próprio Ministério da Saúde. 
87  

De qualquer maneira, deve ser 

evitado  o  autodiagnóstico  e  as  comparações  com  histórias  publicadas  em  blogs  com 

relatos pessoais de outras pacientes. 

 
 

PS-6 (Sueli): 
 

Então, eu acho assim: cuidar das emoções é tão importante como cuidar do físico, 

porque é o que vai te mobilizar a ter recursos pra cuidar do teu físico, né? Entender 

aquele turbilhão que vai acontecer com você. Porque, muitas vezes, a própria 

quimioterapia, ela pode fazer oscilação de humor em você. 

PS-1 (Lucas): 
 

Rotular mulheres com câncer de mama [porque são tristes, ou sofreram muito]... Eu 

tento não associar, nunca acreditei muito nisso. Mas tem muita gente que você, na 

hora que conversa [com a paciente]... você encontra uma história importante. Isso é 

frequente, essa depressão... talvez uma queda de imunidade muito importante. Então, 

não é aquela que brigou com a vizinha. É aquela que perdeu o filho de forma trágica, 

três, quatro anos atrás. Tem muitos casos que eu acredito que isso pode abalar a 

imunidade. 

PS-6 (Sueli): 
 

O que eu acho é o seguinte: você tem uma responsabilidade pra com você, mas você 

tem uma genética. [...] Agora, por outro lado, você faz um tratamento oncológico sem 

cuidar das emoções... Daí eu já acho que tá errado. O seu emocional vai influenciar; o 

contrário, não. 

A psicóloga argumenta a respeito do estado emocional. Ou seja: para cuidar da saúde é 

preciso estar bem emocionalmente. Numa abordagem holística da doença vêm a reboque os 

sentimentos de culpa, que acabam desencadeando armadilhas psicofisicas. As emoções, 

quando equilibradas, vão contribuir para o fortalecimento dos mecanismos de defesa. Se o 

paciente perde a esperança de se curar, isso vai diminuir seu potencial na luta contra a doença. 

PS-1 (Lucas): 
 

Se existe a confirmação diagnóstica... sempre difícil... a esperança sempre é a última. 

Então, ela tem uma lesão... ela acredita que é benigna. A partir do momento que você 

tem uma confirmação do diagnóstico, é um momento difícil. Têm algumas pacientes 

que aceitam: “Bom, o problema está aí, vamos tratar, vamos resolver...” E a vida 

 
 

87 
Inca, Bireme, Fiocruz, institutos oncológicos e Ministério da Saúde. 
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continua... Outras que, mesmo tendo uma situação inicial, uma chance de cura de 

praticamente 90%... Ela não aceita aquilo bem... e demora... E é difícil, mesmo na 

clínica privada... É difícil a paciente entender a dimensão da doença [e] do tratamento 

numa única consulta. Aquilo [diagnóstico de câncer]... vem aquela informação, [e] o 

primeiro momento é de negação. Aí ela começa se inteirar, e não sabe a diferença de 

um tratamento local, por exemplo, de uma radioterapia, de um sistêmico, de uma 

quimioterapia. 

A dificuldade de aceitar diagnóstico e encarar a longa e complicada rotina do 

tratamento despertam sentimentos (medo, insegurança etc.) que independem da questão 

sociocultural. A partir do momento que a doença é confirmada pelo médico, a aceitação será 

gradativa e mudará a rotina da paciente em vários aspectos, como poderá ser constatado 

nestes trechos dos relatos de Bruna e Lia: 

P-2 (Bruna): 
 

Quando eu recebi o diagnóstico, eu já percebi, eu já descobri... Sabe, eu sou muito 

inteligente! Eu fiz o exame e descobri. E eu falei: “Eu estou com câncer. Não adianta, 

eu tenho que aceitar”. Aí, eu fui aceitando de pouco a pouco... aceitando... Eu falei que 

eu não sou a primeira e nem vou ser a última. 

P-11 (Lia): 
 

Então, eu sai de lá sabendo que eu ia tirar todo o seio, que eu ia ficar careca. Já tinha 

dois, e um estava grande, precisou fazer esvaziamento axilar, tirar os linfonódulos. A 

dra. Solange já deu um impresso dizendo o que que eu não podia fazer depois da 

cirurgia. É uma coisa, sabe? Você recebe a notícia e não quer saber de se cuidar? 

Aqui, é importante destacar o respeito à individualidade da paciente. Cabe ao 

profissional da saúde conscientizá-la sobre questões relacionadas à doença (a doença em si e 

tudo que vem atrelado a ela). Ao receber a notícia, a mulher fica sem chão. Será preciso 

enfrentar o seu verdadeiro eu... E é a partir daí que começa a comunicação intrapessoal, as 

indagações mais íntimas sobre a vida e a morte. 

P-11 (Lia): 
 

E ela, só de olhar, já viu... E eu sei que há vários tipos de biópsia. Então, foi muito 

rápido. Aí, eu saí de lá... Aí, eu peguei o cigarro e fui acender... Aí, ela [a filha] falou: 

“Não vai acender aqui!” E eu falei: “Você não quer que eu faça um escândalo aqui...” 

Eu tava a ponto de gritar, chorar, espernear: “Deixa eu acender o cigarro... e depois eu 

paro!” 
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Com o diagnóstico em mãos, as informações sobre o que vai acontecer com o seu 

corpo  desencadeiam  emoções  que  precisam  ser  detectadas  e  controladas  de  alguma 

forma. Quando Lia teimou em acender e fumar um cigarro para se acalmar, 

inconscientemente, talvez estivesse dizendo para si mesma: “Já que vou morrer mesmo, 

que diferença faz se eu fumar mais um?”. Portanto, uma comunicação não verbal que 

pode  ser  captada  pelos  profissionais  da  saúde  no  sentido  de  ajudar  a  paciente  a 

reequilibrar suas emoções. 

 

11. Prevenção e procedimentos: no pré e no pós-operatório 
 

Associado à prevenção, ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado e imediato 

quando confirmada a doença, o combate ao câncer depende que as políticas públicas de saúde 

criem mecanismos tanto para o fomento de novas pesquisas na área quanto para criar serviços 

que atendam a sociedade, incluindo práticas de comunicação e educação em saúde. Exemplo 

de  boa  comunicação  no  sentido  de  prevenir  doenças  graves  foi  a  campanha  contra  o 

tabagismo. No caso específico do câncer de mama, a comunicação pública em saúde pode ser 

um poderoso aliado para alertar as pessoas em geral (não somente as mulheres) sobre outros 

fatores de risco, como: histórico familiar, poluição, longa exposição a produtos químicos, 

dieta desequilibrada, obesidade, utilização prolongada de anticonceptivos etc. A informação 

também pode servir para que a doença seja detectada logo no início, quando as chances de 

cura são maiores. Porém o incentivo ao autoexame, ao exame clínico e, se for o caso, aos 

exames radiológicos deve alcançar todos os tipos de público e ser contínuo. 

 

11.1.Tempo 
 

O tempo é um aspecto preponderante no combate ao câncer de mama feminino. 
 

P-11 (Lia): 
 

Então, quando era pequeninho, não era tão notável... Enquanto o outro, que já tava 

com cinco centímetros... cinco centímetros é muito grande... ele já começa apertar. E 

era bem aqui, em cima... Então, quando eu tirava o sutiã, dava pra ver. 

PS-6 (Sueli): 
 

Muitos ficam em silêncio. Eu atendi uma paciente agora. O diagnóstico dela saiu em 

março, e ela nos procurou somente agora. Ela se recusou a aceitar... Até que ela 

encontrou um médico... Porque tem uma coisa que o médico com jeito, né, com a 

habilidade dele [diz:] “Olha não é uma gripe”. O tempo vai contra a seu favor [sic]. 
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Por ser uma doença silenciosa na maioria dos casos (não causa dor, nem outros 

desconfortos), a informação se torna uma aliada fundamental no sentido de desmistificar a 

doença e conscientizar a mulher que ela deve se cuidar, esclarecendo o máximo possível suas 

dúvidas sobre o assunto. 

 

11.2. Estilo de vida: alimentação saudável e atividades físicas 
 

Confirmado o diagnóstico, dúvidas de toda ordem surgirão nas pacientes. Portanto, é 

preciso disponibilizar material informativo para atender essa demanda. 

P-3 (Ana): 
 

Procuro saber o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comer... [Falam] que é bom 

comer maçã, brócolis... Se eu pudesse, comia só o que não [me] daria câncer. E o que [pode] 

ajudar a prevenir a não ter, é claro. Que é o que todo mundo torce, pra não ter [câncer]. 

P-10 (Lia): 
 

Eu acho que hoje em dia aumentou muito o índice de câncer, não só no seio, porque a 

gente convive muito com agrotóxicos na comida, remédios na carne, no peixe, metais 

no peixe, o estresse na vida moderna... Sabe, é muito poluído o nosso planeta. 

Principalmente pra quem mora nas cidades. 

Ao citar alguns alimentos (por exemplo: brócolis, vegetal rico em sais minerais, como 

cálcio e ferro... e com vitaminas A e C), a paciente deixa claro que, se soubesse antes, teria 

feito de tudo para evitar o câncer. Na verdade, refere-se à orientação de cardápios preparados 

com alimentos que previnem o câncer, segundo orientações do American Cancer Society 

(ACS). Para orientar sobre dietas, o ambulatório de mamografia do HSP conta com o apoio de 

uma nutricionista voluntária. Ou seja: apesar de a alimentação ser um fator importante na 

recuperação das pacientes, esta PS não faz parte do quadro fixo de funcionários. Portanto, 

aqui caberia uma mudança nas políticas públicas em saúde. No que diz respeito à 

comunicação, é possível apontar a barreira da incompatibilidade de planos, uma vez que as 

pessoas tendem a levar algum tempo para mudar seus hábitos pessoais. 

PS-1 (Lucas): 
 

As mulheres demoram pra ter filhos, vai ter filho acima 35 anos. [Com] 30 e poucos 

anos, aumenta o risco. Aquelas que têm filhos abaixo de 25 anos têm um fator de 

proteção, o fato de amamentação. 

PS-6 (Sueli): 
 

Existe uma foto de Michelangelo, da Madonna, onde ele esculpiu a Madonna... e está 

declarado que aquela mulher tinha um câncer de mama. Porque o bico está enrugado 
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pra dentro. Então [...] era portadora de um câncer de mama. Só que, até então, 

desconhecido. O que que está acontecendo agora? Vive-se mais. O câncer, a gente sabe 

que um dos fatores é a longevidade... E se todo mundo vivesse até 120 anos, todo 

mundo ia ter um câncer. Então, está ligado a esse “viver mais”. 

Decifrar totalmente as causas do câncer continua sendo um grande desafio para a 

ciência, porém os PS levantaram algumas questões que ultimamente têm sido apresentadas em 

pesquisas sobre a doença. Uma das dúvidas que aparecem com maior frequência nos estudos 

diz respeito às mulheres de gerações anteriores cuja longevidade e estilo de vida eram bem 

diferentes da realidade atual. Análises apontam que as mulheres de hoje têm mais 

probabilidade de desenvolver o câncer de mama. O dr. Lucas comenta que amamentar os 

filhos é um fator de proteção. E sabe-se que a mulher moderna tem diminuído o número de 

filhos, além de tê-los em idade mais avançada – o que pode aumenttar a possibilidade de vir a 

desenvolver câncer. Mas também é provável que o câncer seja, desde muito tempo, uma das 

doenças que mais atormenta e leva as mulheres a óbito. E nesse sentido a psicóloga  resgata a 

escultura La notte, de Michelangelo (Figura 9), para fazer a seguinte observação: “Só que, até 

então, [era] desconhecido”. 

Outro ponto importante sobre alimentação e estilo de vida é a recomendação que 

alguns profissionais da saúde fazem às mulheres (mais por iniciativa própria do que por 

políticas públicas de saúde) sobre a necessidade de adotarem dietas ricas em fibras e pobres 

em gordura e açúcares, evitarem carnes vermelhas, consumo excessivo de álcool, tabagismo 

etc. Também falam que elas devem praticar atividades físicas, meditação, enfim, que tentem 

equilibrar ao máximo corpo e mente. 

 

11.3. Herança genética ou fatores hereditários 
 

O fato de pais e irmãos terem câncer de mama pode significar uma tendência 

hereditária de desenvolvimento da doença. Conforme abordado no Capítulo I, já é possível 

fazer exame para detectar os fatores genéticos, quando há histórico de câncer na família (BR- 

CA1 e BR-CA2). Caso seja portadora de genes relacionados ao tumor, a mulher poderá tomar 

medidas preventivas, como, por exemplo, retirar as mamas para minimizar a possibilidade de 

ter a enfermidade. 

A seguir, nos recortes da fala de Rosa, Bruna e Lia, nota-se que essa informação sobre 

os fatores de risco parece que ainda não está suficientemente esclarecida. Uma delas diz que 

conhece a doença, mas por conta dos casos de câncer que ocorreram na família do marido. 
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Ela, então, é primeira a ter um diagnóstico de câncer em uma família com histórico de 

problemas cardíacos. Ao revelar que a cunhada morreu de câncer de mama, faz uma pausa e 

complementa: “... igualzinho a mim”. Essa observação soa como uma sentença. Pelo fato de 

ser a primeira na família a ter o câncer, ela diz que vai lutar e se cuidar. 

P-4 (Rosa): 
 

Quando questionei: “Doutor, o meu pai já teve câncer; tem alguma coisa a ver?” Ele 

falou: “Rosa, já que é pra gente descartar, vamos fazer o exame”. Veio a autorização 

do convênio, lá do hospital que eu fiz, pra ele [o médico] pesquisar. Um exame bem 

especifico [imuno-histoquímica]. Então foi que [ele, o médico] descobriu: “Olha, Rosa, 

descarta o seu pai, o que ele teve não tem nada a ver com seu câncer”. 

P-2 (Bruna): 
 

Ninguém da minha família já teve [câncer]. Eu sou a primeira. [...] ...os meus pais, 

eles  tiveram  problema  de  infarto.  É,  problema  de  coração.  Todos  que  morreram, 

morreram de coração... O meu é contrário, completamente diferente. [...] Nossa, a 

família da minha sogra e do meu sogro, a família toda morreu de câncer! E o sogro 

morreu primeiro de câncer no fígado. A minha sogra foi a segunda, câncer na vagina, 

pior... Tem o cunhado-irmão do meu marido, que morreu de câncer no estômago. Uma 

cunhada morreu de câncer de mama... igualzinho a mim. E o meu marido, agora, 

câncer de próstata. A família toda morreu de câncer. 

P-10 (Lia): 
 

Só uma irmã que eu tenho, minha vó morreu de câncer no estômago. Teve outra tia 

que morreu de câncer no intestino. Há pouco tempo, um tio... que, quando a gente 

descobriu que ele tinha no cérebro, era metástase... e ninguém soube onde era. Câncer 

de mama, especificamente de mama, não? 

Para evitar angústias e conclusões precipitadas por parte de mulheres que já tiveram 

casos de câncer na família, mais uma vez é pertinente frisar a importância de haver maior 

esclarecimento nesse sentido (comunicações públicas de saúde), já que a genética pode ser um 

fator de risco (e é indicado fazer exames preventivos), porém não é uma sentença de morte. E 

isto tem que ficar bem claro para as pessoas em geral. 

 

11.4. Fatores de risco 
 

Embora tenham sido abordados em vários momentos do trabalho, retomaremos aqui os 

fatores de risco para indicar de que forma a área da comunicação poderá contribuir para 

melhorar a informação. 
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PS-3 (Maria): 

 

Algumas pacientes, com alguma frequência, são fumantes, etilistas... Poucas, muito 

poucas são usuárias de drogas. Fatores de risco... as que mais têm estresse, sobrecarga 

de emoção, de responsabilidades no lar... Alguns fatores extras, tipo: desemprego, 

separação,  divórcio,  perda  de  filhos,  de  parentes  próximos,  situações  de  estresse 

recentes ou antigas... Hábitos alimentares ruins, ou má orientação, ou sem orientação 

nenhuma. 

Ao listar os fatores de risco, a enfermeira Rosa consegue dimensionar as ocorrências, 

relacionando-as aos aspectos psicofísicos e sociais. Esses fatores de risco também serão 

destacados nos seguintes relados: 

P-4 (Rosa): 
 

Fumei uns dez anos. Mas, antes do câncer, eu já tinha parado de fumar. Eu nunca bebi, 

assim, um copo de cerveja... latinha, que seja. E nem tomo, porque eu fico com medo por 

causa dos remédios. [...] eu aboli. 

P-9 (Bia): 
 

Não bebo. Fumar, eu fumo. Amamentei todas elas, mas quando eu tive a Jéssica... é a 

sexta [filha]... que começou a me dá esse problema. Eu dava de mamar... Então, eu 

sentia que aquilo doía. Aí eu parei de dá. 

O  tabagismo  é  uma  causa  recorrente  nos  casos  de  câncer.  O  próprio  Inca  tem 

divulgado campanhas para alertar sobre as substâncias cancerígenas contidas no cigarro, que 

causam uma mutação no material genético das células, alterando seu funcionamento e 

provocando diversos tipos de câncer. Porém é muito difícil que os fumantes se livrem do 

vício. Bia, por exemplo, já fez uma cirurgia de um quadrante, passou por todo o processo de 

quimioterapia e radioterapia, mas continua fumando. E contra-ataca (talvez como uma forma 

inconsciente de se desculpar por não ter deixado de fumar), alegando que amamentou todas as 

filhas (um total de sete)... e mesmo assim teve o câncer. 

PS-6 (Sueli): 
 

Então, não é que hoje os hábitos de vida, o modo que se vive hoje, a alimentação, 

exposição ao sol, radiações, a gordura... [tudo isso seja] o grande vilão que altera o 

metabolismo celular. Quer dizer: tudo isso é um coquetel molotov. É daí que pipocam 

vários cânceres. E porque tem outra coisa, [hoje] se fala mais [de câncer]. 

PS-1 (Lucas): 
 

Por isso, é uma coisa muito complexa. Desde poluentes ambientais, que na queima de 

combustível, como a dioxina, ela pode estimular... Isto que estamos respirando aqui 
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[em São Paulo], até um adoçante que você usa pode estimular uma célula. Então, são 

muitos componentes que atuam. Mas, basicamente, é isto: é um estímulo que vai 

causar um dano na célula, e essa célula vai começar se reproduzir de forma 

ininterrupta. 

Ao se referir à poluição, o médico traz para a discussão dados estatísticos que apontam 

maior incidência de câncer nos centros urbanos. No entanto, a observação da psicóloga Sueli – 

“[hoje] se fala mais [de câncer]” – nos remete a outro ponto abordado nesta pesquisa: regiões 

periféricas não têm o mesmo acesso às informações sobre prevenção, menos ainda aos 

diagnósticos e tratamentos. Como, então, avaliar com exatidão as incidências de câncer de 

mama em um país com as dimensões territoriais do Brasil e com sérias deficiências no setor 

da saúde (inclusive nos grandes centros urbanos)? Sem dúvida, este é um importante desafio 

para as políticas públicas de saúde, e a comunicação pode ajudar no sentido de encurtar as 

distâncias e diminuir as desigualdades, buscando a melhor maneira de informar sobre a 

prevenção e os recursos que a medicina dispõe para combater a doença. 

 

11.5. Tratamento pós-operatório 
 

Após a cirurgia,
88 

caso a paciente tenha que ser submetida à quimioterapia, suas 

atividades sociais e profissionais, na maioria das vezes, ficarão comprometidas devido à 

queda de cabelos e pelos em geral – como apresentado no Capítulo I, um dos símbolos de 

feminilidade. A paciente passará por um processo doloroso, mas tanto ela quanto seus 

familiares devem ficar atentos para seguir todas as recomendações médicas. Os cuidados 

nessa fase são permanentes, como podemos perceber nos seguintes relatos: 

P-4 (Rosa): 
 

Então, assim, eu fazia sobrancelha, porque caia tudo... Cai fios, cai tudo, tudo o que 

você imaginar de pelos, cai. Fica, assim, pele de bebê, cai tudo... De pernas, de virilha, 

de tudo. 

P-10 (Lia): 
 

Essa também foi a que tirou [mostra o resultado da plástica na mama]. Só que aqui não 

mostra muito, porque fica com uma fenda, um buraco, assim... Só que fica cheinho... 

Aqui não fazem a reconstrução... Eles fazem, só que eu não fiz [...] porque aí eles 

fazem da barriga; eles arrancam um músculo, também. Tanto é que eu sentia o meu 

 
 

88  
O SUS oferece a reconstrução mamária em casos de cirurgia da retirada de um quadrante ou mastectomia 

(quando  a  mama  é  totalmente  retirada).  Lei  nº  9.797/99,  de  6  de  maio  de  1999.  Disponível  em: 

<http://www.cancerdemama.com.br/lei/lf9797.htm>. Acesso em: 29 abr. 2011. 

http://www.cancerdemama.com.br/lei/lf9797.htm
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coração bater, eu via minhas costelas... Então, você fica com aquele buraco aqui... 

Então, aqui fica cheinho... Aí, daqui a pouco cai... o buraco. E só vai ficar cheinho 

aqui, também. Mas é a pele que caiu, e essa pele é recuperada pra reconstrução. [...] e 

eu não queria tirar da barriga, porque arranca o músculo da barriga e vai puxando pra 

pôr em cima do silicone. 

P-9 (Bia): 
 

O pós-operatório dói. É obrigatório usar aquele sutiã... [...] ele pesa, dá problema na 

coluna. Pode ver que eu tô andando até torta. Ele é pequeninho, não precisa de 

sustentação. O médico mesmo fala: “Se você coloca alguma coisa que sustentou, não 

precisa ser o sutiã...” Eu tenho num papel... que explica o que tem. Se der algum 

problema, se houver alguma batida, sabe? Ali, mostra tudo. 

P-1 (Célia): 
 

Quando eu ia fazer a quimioterapia... eu tive que comer... muito inhame, suco de 

beterraba, couve, cenoura, muitas frutas vermelhas, suco de melancia, morango, 

banana, leite, linhaça. 

P-4 (Rosa): 
 

Então, a minha [foram] quatro vermelhas e quatro brancas. As vermelhas [são] as que 

fazem vomitar. Aí, eu terminei essa etapa. Na segunda, eu não consegui mais na veia. 

Aí, eu coloquei esse aparelho que chama Protocard [Port-a-cath, um tipo de cateter]. E 

vinha por aqui... E foi bom, porque [antes dele, eu] me machucava muito... porque não 

tinha mais veia, sumiu tudo. 

P-1 (Célia): 
 

Tem uma erva que eu tenho até lá em casa. Ela é de uma árvore que você corta... Tem 

um leite, e daquele leite você pinga uma gotinha do suco pra você tomar. Ela era 

chamada de cancerina. Até o médico de Campo Grande tomava aquelas gotinhas. 

P-4 (Rosa): 
 

Dá uma dor no corpo, que você não tem noção. Ele [o médico] falou: “Rosa, você vai 

sentir uma dor que vai parecer uma gripe”. Que gripe! Eu não consegui levantar! Doía 

tudo, da ponta do pé até a cabeça. 

P-9 (Bia): 
 

Todo mundo ali, eu já conheço. E muitos vêm perguntar pra mim se é ruim; eu falo: 

“Não, é normal... A mesma coisa [que] você [sentar] ali [para] tomar seu remedinho de 

pressão... ou você tá tonta... é a mesma coisa de você tomar um gole de pinga”. Porque 

se bota medo, a pessoa não vai... 
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PS-1 (Lucas): 

 

Então, [o que] nós temos que melhorar de forma bastante importante é o acesso à 

medicação. A oncologia avançou muito. [A medicina hoje] tem drogas que aumentam a 

sobrevida, a chance de cura da paciente de forma importante. E não tem acesso porque 

cada vez as drogas são... [Existem] ampolas que custam de R$ 7, R$ 8 mil que tem que dar 

a cada de três meses. E então, não tem dinheiro pra isso... E o Estado não tem. Se ele 

der para todas, ele quebra a Saúde. Então, fica naquele, naquele... Num tratamento 

subadequado, paliativo... 

Nessa etapa pós-cirurgia, é fundamental que a paciente entenda que precisa 

complementar o tratamento com uma dieta equilibrada, rica em frutas e vegetais. Os legumes 

comumente indicados para prevenir o câncer servirão agora para fortalecer a paciente durante 

o tratamento da quimioterapia. Em relação aos efeitos colaterais que afetam sua imagem 

enquanto mulher, é constante a referência à queda dos cabelos, ao uso de um sutiã adequado 

depois da cirurgia e que precisará tomar muito cuidado para não bater os seios (muitas vezes, 

fisicamente, as mamas não existem mais, foram retiradas). 

Embora tenham sido alertadas sobre os efeitos colaterais da quimioterapia, eles 

costumam deixar sequelas (físicas e psicológicas) devastadoras nas pacientes. Todo o 

procedimento fica registrado por muito tempo na mente das mulheres que tiveram que se 

submeter ao tratamento quimioterápico. Rosa, por exemplo, identifica a medicação pelas 

cores vermelha e branca, não pelos nomes. Gravou também o nome (ainda que incorreto) do 

cateter que precisou utilizar. Aqui vale uma ressalva importante: tais procedimentos foram 

realizados em uma clínica particular conveniada com o plano de saúde da empresa em que o 

marido dessa paciente trabalhava. 

Outro detalhe interessante (e, infelizmente, incomum) é o fato de que Rosa, bastante 

debilitada pelo tratamento, pôde contar com o apoio do marido, ele estava sempre ao seu 

lado. Apesar de todo o sofrimento, ainda havia o custo elevado da medicação, a qual ela 

teve acesso graças ao convênio. Nesse sentido, o médico também comenta as dificuldades 

que existem para o governo disponibilizar os medicamentos para o tratamento do câncer. É, 

portanto, uma ideia recorrente no imaginário coletivo: “Os remédios são muito caros!” 

Embora muitas pessoas nem ao menos saibam os nomes dos medicamentos, nem o seu custo 

real. Apenas replicam o que ouvem dizer por aí ou, então, expressam o que imaginam ser 

verdade. Cabe, portanto, tornar esta informação mais clara para o público em geral, a fim de 

evitar distorções. 
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12. Cenários: infraestrutura 
 

Em um dos relatos, a paciente menciona as várias internações e cirurgias do já falecido 

ex-presidente do governo Lula, José de Alencar, considerado um incentivador de um 

tratamento mais humanizado aos pacientes com câncer. Durante as coletivas de imprensa, 

Alencar estava sempre acompanhado de sua equipe médica. Nas entrevistas, o vice-presidente 

reconhecia que o atendimento oferecido a ele no Hospital Sírio-Libanês, um dos melhores do 

país, era de elevado padrão. Seu tratamento, acompanhado de perto por especialistas 

renomados, era de alto custo (com técnicas ainda experimentais). A doença e os tratamentos, 

tornados públicos pela mídia, revelam o quanto o padrão de qualidade não é acessível ao 

cidadão comum que depende de atendimento do Sistema Único de Saúde – algo, aliás, que 

inúmeras  vezes  foi  apontado  pelo  próprio  vice-presidente,  que  tinha  consciência  dos 

privilégios dos quais dispunha por pertencer a uma elite política e financeira. 

Como foi comentado pelos profissionais da saúde que colaboraram com esta pesquisa, 

o SUS tem acesso limitado para os avanços da medicina, publicizados em artigos científicos e 

também divulgados em congressos (nacionais e internacionais). A escassez de verbas (somada 

ao mau investimento dos recursos disponiblilizados pelo Ministério da Saúde, sem falar nos 

desvios etc.) acaba comprometendo o atendimento de pacientes que dependem de hospitais 

públicos. Os profissionais da saúde, por conta desse problema, passam por muitas situações 

de constrangimento diante de pacientes que precisam, mas não têm acesso a um atendimento 

de melhor qualidade – ainda que a Constituição assegure o direito à saúde e que cabe ao 

Estado garantir esse acesso a todos os brasileiros. 

Saber que nos cenários destacados pelos profissionais da saúde muitas vezes não há 

condições  de  trabalho  adequadas  (devido  às  restrições  do  espaço  físico,  quantidade 

insuficiente de vagas, falta de equipamentos e remédios, poucos profissionais de saúde para 

atender a demanda etc.) nos ajuda a entender outro fator que acaba prejudicando a 

comunicação interpessoal nos atendimentos: a falta de infraestrutura. A urgência para 

diagnósticos, internações, cirurgias, exames e remédios são evidenciados pelos profissionais 

da saúde em seus relatos. 

As cenas mais comuns em ambientes hospitalares do setor público são: salas de espera 

lotadas, demora no atendimento e falta de leitos de internação. Quando o tratamento requer 

quimioterapia, alguns pacientes precisam ser transferidos para hospitais que tenham exames e 

cirurgias de alta complexidade, e há toda uma burocracia para que isso ocorra, pois cabe a um 



172  
 
 

 
único setor controlar as vagas de todos os hospitais públicos do estado de São Paulo – que 

acabam absorvendo a demanda de vários estados do país. Essa procura por tratamento em 

hospitais de São Paulo está associada à ideia de que, por ser um estado rico, pode oferecer 

melhores serviços na área médica. 

O rastreamento, portanto, é um fator preponderante nas políticas públicas de saúde. E 

requer, além de conscientização, um esforço conjunto entre as instituições que atuam na área 

da saúde, os profissionais da área médica e a sociedade civil organizada. No caso específico 

do câncer de mama, a Lei nº 11.664/08,
89   

de 29 de abril de 2008, assegura o direito à 

realização de mamografia no SUS, recomendada para as mulheres a partir dos 40 anos de 

idade. Durante este estudo, os PS destacaram a importância de haver estratégias das políticas 

públicas de saúde no sentido de operacionalizar melhor o atendimento pós-campanhas de 

divulgação e incentivo à mamografia. Não adianta nada incentivar o exame e depois não 

poder dar o atendimento necessário. Os profissionais de saúde também concordam em um 

ponto: que o rastreamento é fundamental devido às altas taxas de incidência de câncer de 

mama no país. Portanto, as informações são de extrema relevância para esclarecer às mulheres 

o que elas devem fazer para cuidar melhor da própria saúde. A seguir, recortamos trechos que 

abordam o tema da falta de infraestrutura no atendimento às mulheres com câncer de mama: 

P-10 (Lia): 
 

O dia da químio era toda quarta. Você pega um papel... Primeiro você tem que marcar um 

papel com a Secretaria da Saúde... pra liberar o remédio, porque era muito caro. 

PS-7 (residente): 
 

Ah, a gente queria mais é quimioterapia, porque acontece que tem pouca cota. É um 

momento tão delicado, e a gente não estar perto delas... acho que isso é o principal, na 

verdade. Só químio, o principal problema é esse. 

[...] 
 

Assim, com certeza, vai melhorar muito. Assim, olha, a gente não tem como dar químio, 

então você vai ter que ir pra outro hospital, e a gente não sabe pra que hospital que é, 

porque depende da localização da pessoa e da disponibilidade do hospital, isso quem vai 

fazer é o assistente social, então isso geralmente é uma questão muito difícil. 

PS-1 (Lucas): 
 

Muitos casos você pegaria numa fase em que você curaria... Pacientes que têm metástase... 

Ela nunca mais, nunca vai ser curada... Nunca mais. Ela pode ficar dez anos viva... não é o 

 
89 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11664.htm>. Acesso em: 22 

maio 2011. 
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comum... E ela vai receber medicação caríssima... segunda, terceira, quarta linha, até a 

evolução da doença. Se ela pegasse [detectasse o tumor] no estágio inicial... Um tratamento 

de doença metastática que você não tem cura, você não tem cura! Um tratamento... Você 

poderia rastrear, talvez, uma centena de mulheres. 

P-10 (Lia): 
 

Mesmo a Josy [secretária na disciplina de Mastologia] mandando da secretaria com a 

autorização pra eu usar aqueles remédios, às vezes, falta na farmácia. Não, assim, quando 

você chega lá, na enfermaria, a enfermeira-chefe ou o médico fazem uma entrevista com você, 

pra ver se você está bem, se você não está com febre. Não, se você tá perdendo muito peso 

[mesmo] se alimentado bem, se você já tava passando mal antes... Então, eles suspendem. 

PS-3 (Maria): 
 

No Hospital São Paulo tem muita gente que não é daqui de São Paulo, que vem, ficou 

muito tempo aqui com a gente e vai voltar pro estado de origem, carregando toda a 

mesma bagagem que um médico que vai trabalhar aqui. 

PS-7 (residente): 
 

Essa casa, realmente, tá bem podrinha. Você pensa assim: a gente, aqui, é um serviço 

ligado à universidade, que funciona muito bem. Mas, assim, você vê que precisa de 

muito recurso nessas coisas: a casinha [casinha da mama], aqui, ela tá muito acabada. 

Quando chove, é só goteira aqui dentro. Tem uma cozinha que a gente nem consegue 

usar, porque vaza esgoto. Então, tem umas coisas físicas que, assim, agora, ainda mais 

com essa casa nova que a gente recebeu umas doações... 

PS-1 (Lucas): 
 

[Sobre terapias alternativas:] Nossos pacientes não têm dinheiro “pro ovo”. Se formos 

pegar uma paciente sem condição... [e] estamos com dificuldade de medicação que o 

mundo todo sabe que é bom para a paciente. Se você não tem dinheiro para medicação, o 

que você puder complementar... que você vai dar um bem-estar da paciente... é melhor. 

Você vai fazer uma fisioterapia, relaxa, melhora, voltam logo os movimentos... Pode 

fazer uma drenagem linfática, melhora. [O que] você puder oferecer... uma peruca para 

paciente, melhora a autoestima. 

É importante destacar que os hospitais públicos como o HSP e o Hospital Pérola 

Byington, conveniados com o SUS, são referência nessa especialidade em São Paulo e 

oferecem atendimento às mulheres cujo diagnóstico foi positivo nos mutirões da mama – 

porém também têm suas limitações. 
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PS-5 (Júlia): 

 

Eles [os médicos] fornecem [...] o resultado do exame quando dá positivo. Eles não 

entregam no guichê. Eles chamam o paciente. [O paciente] vai para a diretoria. E na 

diretoria, já tem psicólogo, já tem tudo lá, [...] toda uma assistência. 

PS-4 (Neide): 
 

Não, aqui não tem digital, digital tem no raio X do ambulatório. Na mamografia, a 

diferença é a qualidade de imagem. E é mais caro o aparelho. Mas se tivesse um 

equipamento bom, seria melhor. Mas hoje tá tranquilo. Retorno é em torno de um ano, 

seis meses... É porque elas deixam de vir. 

As condições para atendimento dependem de equipamentos de qualidade, avalia a 

enfermeira Neide. O aparelho de mamografia digital possibilita um melhor resultado de 

imagem, e o hospital não tem esse equipamento, embora o Hospital São Paulo seja, como já 

foi dito, referência no atendimento ao câncer de mama. 

P-1 (Célia): 
 

E lá, foi uma experiência muito importante de conhecer aquele hospital, a grandeza 

daquele hospital, o carinho deles, também... Eu fui muito bem tratada lá... É uma 

referência e  têm  os  artistas: o  Chitãozinho &  Xororó, a  Xuxa... Já  veio  Zezé  di 

Camargo & Luciano, Rick & Renner... Enfim, todos os artistas têm um pavilhão, cada 

um deles tem um pavilhão. Eles colaboram. Eu também colaboro como pessoa física. 

Colaboro um pouquinho com o Hospital de Barretos [todo o dinheiro arrecadado com a 

Festa do Peão de Barretos é direcionada para o Hospital do Câncer de Barretos]. 

Nesse relato, Neide reforça a importância do hospital de Barretos, cidade do interior 

de São Paulo, o qual recebe pacientes de todo o país e conta apoio financeiro da classe 

artística. Este hospital é um bom exemplo de como a sociedade pode se organizar e também 

colaborar com as políticas na área da saúde. A comunicação, transmitida por artistas famosos, 

divulga não apenas as formas com que as pessoas podem ajudar na manutenção do hospital, 

mas que há maneiras de prevenir, tratar e combater a doença. Quando diz “fui muito bem 

tratada lá”, a paciente, além de admitir que recebeu um atendimento mais humanizado, deixa 

implícito que isso contribuiu para que ela também se tornasse uma colaboradora do hospital. 

PS-3 (Maria): 
 

Só que para o paciente ou para o familiar do paciente... que tá lá... [...] ainda é aquela 

impressão cultural de que o médico daqui é melhor! Mesmo que eu fale que o médico 

aprendeu aqui e voltou pra lá. Eu acho que serviço público é superlotado [...] Assim, é 

mais para facilidade de locomoção mesmo, de ficar mais perto do domicílio, de não ter 
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que se deslocá. Às vezes, uma paciente que vem pro HSP... É uma situação muito 

frequente quando uma paciente que vem pra cá, com o câncer de mama, que não sabe 

que tem a doença e acha que vai operar e vai voltar rápido pra casa. E que o 

tratamento... É, vai demorar até cinco anos de acompanhamento, até você considerar a 

pessoa curada. 

P-1 (Célia): 
 

Não, não... No hospital, aqui, do câncer, eles falaram que não tinha como me atender, 

porque a ala do SUS já tá toda preenchida. Então, eles foram, assim, muito secos 

[comigo]. 

P-5 (Clara): 
 

[Fui encaminhada] para Belo Horizonte. Só que lá é muito difícil o tratamento. É muito 

difícil mesmo. Fiquei lá um tempo. Aí, resolvi me mudar pra cá. Não vim com 

encaminhamento, comecei do zero. Mas, chegando aqui, procurei uma [e] outra 

instituição... Não sei se posso falar o nome. É o Instituto da Mulher, no Pérola 

Byington. Fui e consegui. A moça disse assim: “Não, eu vou conseguir pra você”. 

Esses recortes reforçam a necessidade de haver um aprimoramento no conteúdo das 

informações que serão transmitidas ao público, no sentido de eliminar alguns mal-entendidos 

sobre essa ou aquela cidade oferecer melhores hospitais e médicos para tratar da doença. No 

caso de São Paulo, pelas questões econômicas já mencionadas, cria-se uma falsa expectativa 

na população de outras regiões do país. Muitos pacientes, por falta de informação, pensam 

que em poucos meses voltarão para casa, curados. Quando percebem que não terão mais 

condições de permanecer na cidade, retornam para suas regiões, interrompendo o tratamento. 

Outro problema relacionado à informação acontece quando a paciente demora muito 

tempo para retomar o tratamento, pois é quase certo que não encontrará mais os mesmos 

profissionais da saúde que acompanhavam o seu caso. Ou seja: ela perderá tudo aquilo que foi 

conquistado em termos de empatia, confiança, enfim, entrosamento pessoal. 

P-5 (Clara): 
 

Mas, aí, quando voltei lá depois de seis meses, foi outro médico, já não foi o mesmo. E 

ele [o novo médico] queria me operar... Aí, me encaminhou lá pro Hospital Mandaqui. 

E o médico de lá falou: “Desce lá no anestesista, que eu vou te operar hoje!” Sem fazer 

nenhum exame, sabe, sem nada. Não fez ultrassom nem biópsia. Eu só tava com os 

resultados antigos [...] e já fazia tempo [que havia realizado os exames], porque já fazia 

quase quatro anos que eu tenho este caroço no peito. Aí, eu falei: “Não, não vou 
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fazer!” Ele ficou até um pouco nervoso, porque eu discuti com ele. Mas aí ele falou: 

“Se você quiser fazer o acompanhamento, eu faço”. 

Esta é uma característica do atendimento hospitalar. A alta rotatividade de plantões faz 

com que os profissionais da saúde não consigam manter uma relação mais próxima e 

duradoura com seus pacientes. Portanto, o prontuário é o único que poderá ajudar o PS a saber 

um pouco mais sobre a vida daquela pessoa e o histórico da sua doença. 

P-9 (Bia): 
 

É, o tempo inteiro tem médico. De cada cinco, dez, quinze minutos ele tá ali. E as 

enfermeiras que vêm pra medir a febre, a pressão, outra pra dar banho... E tem que ser 

rapidamente, pra vir a outra enfermeira dar o medicamento. 

Nesse comentário, Bia deixa claro que, quando estava hospitalizada, foi atendida por 

uma equipe multiprofissional. No entanto, todos os procedimentos eram feitos muito 

rapidamente. 

Para finalizar este tópico, recorremos ao comentário do dr. Lucas, no qual ele fala da 

escassez de medicamentos que o próprio governo anuncia que estão disponíveis à população 

em todos os postos de atendimento: 

PS-1 (Lucas): 
 

Então, isso aí é pura... [aqui, o professor utiliza palavras entrecortadas]. Eu recebo, 

tenho metade da cota de drogas que eu precisaria para pacientes que procuram o 

serviço. A outra metade tem que procurar a assistência social e ser deslocada para 

outra  instituição  para  receber  a  medicação. E  não  recebem,  passam  três,  quatro 

meses... Elas voltam e dizem: “Não consegui ainda...” É óbvio que não são todas; uma 

parte consegue, mas algumas não. 

Enfim, apesar de existirem exceções, são inúmeros os problemas relacionados à falta de 

infraestrutura nos hospitais públicos brasileiros. No que concerne à comunicação, esta área 

poderia contribuir no sentido de informar melhor sobre a realidade das políticas públicas de 

saúde, esclarecendo dúvidas e, principalmente, combatendo ideias equivocadas, que acabam 

prejudicando ainda mais o atendimento à população. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho reflete uma inquietação que vem se transformando em objeto de estudo 

da comunicação e saúde e áreas interdisciplinares, como a educação e a sociologia, tanto do 

ponto de vista prático quanto teórico. Sendo assim, nestas considerações finais procuraremos 

responder aos questionamentos relacionados aos objetivos e às hipóteses que impulsionaram a 

presente pesquisa. Ao direcionar um olhar mais atento às práticas discursivas (analisadas a 

partir de relatos de pacientes com câncer de mama e de alguns profissionais de saúde), 

procuramos analisar os problemas comunicacionais existentes na relação profissionais da 

saúde versus pacientes. Nesse sentido, também avançamos na direção de um diálogo com a 

comunicação em saúde, para ressaltar a importância da educação como uma área que 

possibilita que se forme uma tríade importante no cenário atual: educação, comunicação e 

saúde. 
 

No que diz respeito à comunicação interpessoal (“eu” versus “o outro”), que envolve 

pacientes, familiares e profissionais da saúde, constatamos nos relatos pessoais que a 

comunicação influencia de maneira decisiva na compreensão e aderência ao tratamento de 

câncer de mama. Ou seja: Se a paciente não consegue entender o que o médico fala, isso 

poderá desestimulá-la a aderir ao tratamento. Os PS, por sua vez, admitem que a comunicação 

multiprofissional deve atentar para valores e crenças pessoais dos pacientes, bem como levar 

em conta o contexto sociocultural de cada um. E que é preciso ter, no setor público de saúde, 

condições adequadas para um atendimento de qualidade. Também concordaram que, apesar 

de não existir uma fórmula ideal ou padrão, algumas características devem ser observadas no 

comportamento do médico na hora de transmitir o diagnóstico de câncer às mulheres: além de 

o médico utilizar uma linguagem simples e clara, deve tentar perceber como a informação 

será recebida pelas pacientes, demonstrando apoio com gestos amistosos, como um abraço, 

uma forma menos impessoal de olhar etc. E manter sempre um canal aberto para o diálogo. 

Reconhecem ainda que, para algumas pacientes, a compreensão do diagnóstico e tudo o que a 

doença demandará em termos de tratamento e cuidados especiais não ocorre logo na primeira 
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consulta.  Portanto,  é  importante  que  o  profissional  da  saúde  entenda  o  tempo  de  cada 

paciente. Enfim, utilizando as palavras de uma das entrevistadas: 

P-6 (Suei): 
 

O médico tem que estar atento [ao] que o paciente sabe, o que ele já sabe e o 

que ele quer saber. E o que ele suporta saber. Por isso, que eu falo que é uma 

“verdade progressiva e suportável”. 

Nesse sentido, os profissionais da saúde propõem ações educativas a partir da 

experiência pessoal que as pacientes adquirem enquanto estão em tratamento, levando em 

conta as angústias provocadas pela doença – algo que pode ser facilmente constatado na 

construção discursiva das mulheres que passaram por tratamentos longos e dolorosos, como a 

quimioterapia, cujos efeitos colaterais são devastadores e traumáticos. 

No que concerne ao universo simbólico e cultural da mulher com câncer de mama, 

questões como fé e valores pessoais vão influenciar a ideia de que a doença é um castigo 

divino ou da vontade de Deus. Outra forma recorrente de encarar (e até mesmo evitar) a 

doença é cuidar da parte emocional (buscando equilibrar melhor as emoções). Portanto, mais 

que religiosidade, a fé para algumas mulheres diagnosticadas com câncer está associada à 

esperança de se curar da doença. Muitas pacientes, amparadas por essa fé, conseguem força e 

equilíbrio para enfrentar os desafios e as adversidades da enfermidade. 

Quanto aos medos e mitos que envolvem o câncer de mama, os profissionais da saúde 

consideram que as dificuldades que as pacientes têm para entender tanto a patologia quanto o 

tratamento se devem, em parte, às informações desencontradas e equivocadas que surgem no 

imaginário coletivo por conta do estigma que a doença ainda carrega. Assim, é preciso 

desmistificar o câncer, com rastreamento e ações educativas. E citam exemplos de países 

europeus, onde o rastreamento é de 100%, enquanto no Brasil esta porcentagem está bem 

longe de ser alcançada. 

Embora seja inegável a importância de informar e mobilizar as mulheres para os 

mutirões de mama e para o autoexame, vale resgatar aqui a hipótese apresentada inicialmente 

neste trabalho: as informações e campanhas sobre o câncer de mama devem ser aprimoradas, 

para  que  as  mulheres  compreendam  melhor  o  funcionamento  do  próprio  corpo.  Nas 

campanhas atuais, é priorizado o atendimento de mulheres que estão nos chamados grupos de 

risco, com idade acima de 40 anos. Na verdade, trata-se, como mencionado nos relatos dos 

profissionais da saúde, de uma ação meramente estatística. 



179  
 
 

 
Essas ações educativas podem ser iniciadas a partir do profissional de saúde. E aqui 

vale destacar mais uma vez a importância da comunicação, que deve fazer parte dos estudos 

em medicina durante todo o período de formação dos profissionais da saúde. Embora seja 

uma recomendação dos Parâmetros Curriculares do MEC, isso não foi constatado nos relatos 

pessoais dos profissionais de saúde. Para muitos, a comunicação está associada à mídia. 

Já do lado das pacientes, inseguras e fragilizadas pela possibilidade de terem uma 

doença que, mais que o temor da morte, desperta muita angústia e sofrimento por mexer com 

símbolos importantes de feminilidade, algumas chegaram a admitir que somente conseguem 

informações sobre a doença nos meios de comunicação (ainda que superficiais) ou por conta 

própria, pesquisando na internet – o que muitas vezes pode gerar interpretação errônea e fazer 

com que elas fiquem ansiosas até o dia da consulta. Contudo, embora exista muita informação 

questionável, a internet oferece uma infinidade de sites com relatos de mulheres que 

compartilham suas experiências. Institutos e hospitais também disponibilizam informações de 

todo tipo, desde as mais básicas sobre a doença, até artigos científicos publicados na íntegra. 

E ainda é possível acessar algumas revistas eletrônicas de caráter científico. A recomendação 

feita pelos profissionais da saúde foi no sentido de as mulheres acessarem apenas sites que 

tenham credibilidade, como, por exemplo, do Inca – um dos mais atualizados sobre o câncer 

em geral, mas que também oferece informações específicas sobre o câncer de mama. Na 

opinião dos PS, quanto mais bem informado estiver o paciente, maior facilidade ele vai ter 

para aprender como prevenir ou, se for o caso, entender que deve aderir ao tratamento e tomar 

os cuidados necessários. 

No que diz respeito às estratégias de políticas públicas de saúde direcionadas ao 

tratamento do câncer de mama, pacientes e profissionais da saúde concordam que as 

informações deveriam ser mais específicas sobre as questões que envolvem a doença. De 

modo geral, campanhas publicitárias (governamentais ou de instituições privadas), entrevistas 

exibidas na televisão, matérias jornalísticas, novelas, filmes etc., falam da importância do 

exame de mamografia, porém não enfatizam os aspectos da prevenção, nem dão o devido 

destaque às informações sobre os tipos de tratamentos disponíveis. 

Ainda no âmbito das estratégias de políticas públicas de saúde, vale ressaltar que, 

diferente do que acontece em hospitais que atendem convênios particulares, nos da rede 

pública não há material de apoio (cartilhas, folders etc.) para auxiliar os profissionais da saúde 

a transmitir informações essenciais sobre o câncer de mama. De modo que os únicos recursos 
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que continuam sendo utilizados pelas estratégias de políticas públicas de saúde são: 

personalidades midiáticas incentivando o autoexame e as campanhas convocando as mulheres 

para o mutirão de mamografia. 

Sobre  campanhas  que  utilizam pessoas  famosas  (por  exemplo,  as  do  IBCC,  com 

artistas vestindo as camisetas da campanha “O câncer de mama no alvo da moda”), os 

profissionais da saúde consideram que elas, apesar de colaborarem no sentido de mobilizar as 

mulheres a realizar os exames preventivos, apresentam um conteúdo insuficiente, pois não 

abordam outras questões importantes, como as funções da mama, as formas de prevenção etc. 

Aqui vale destacar que, para poder realizar o exame de mama em um mutirão, as mulheres 

precisam apresentar uma indicação médica. De modo que os PS consideram essas campanhas 

úteis na medida em que as instituições públicas (hospitais) tenham condições de atender a 

demanda – o que, em geral, não acontece. 

Retomando o tema das estatísticas oficiais, constatamos que no Brasil não existe um 

rastreamento efetivo de casos em todos os estados. Portanto, na opinião dos profissionais da 

saúde, em vez de convocação para mutirões, deviam se feitos alertas para as mulheres se 

prevenirem melhor contra o câncer de mama. Se o sistema de saúde não tem vagas suficientes 

para atender todas as pacientes cujos diagnósticos foram positivos, como essas mulheres 

poderão dar continuidade ao tratamento? Este, sem dúvida, é um desafio importante para a 

comunicação nas estratégias de políticas públicas de saúde. 

Informações jornalísticas sobre equipamentos quebrados e sem previsão para conserto, 

falta de vagas nos hospitais públicos, enormes filas de espera para atendimentos emergenciais, 

escassez de medicamentos, tudo isso gera nas pacientes uma sensação de que não adianta 

nada detectar um câncer logo no início, quando as possibilidades de cura são maiores, pois ela 

não vai poder mesmo receber o tratamento em tempo hábil. Melhor, então, nem saber que está 

doente. 
 

A baixa autoestima também foi outra questão detectada na análise dos relatos. Não 

bastassem as complicações provocadas pela doença (mastectomia, perda dos cabelos, efeitos 

colaterais da quimioterapia etc.), às vezes a paciente ainda tem que enfrentar situações de 

incompreensão, desprezo e/ou abandono; muitos homens deixam suas companheiras tão logo 

descobrem que elas têm câncer de mama. Nos relatos das pacientes que passaram por esse 

tipo de situação, percebe-se que a falta de sensibilidade e senso humanitário de alguns homens 

em relação às suas companheiras está relacionada às questões da feminilidade presentes no 
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imáginário coletivo: mulher sem seios e sem cabelo deixa de ser sexualmente atraente. Nesse 

sentido, é recomendável a criação de campanhas informativas no sentido de conscientizar os 

homens sobre a importância de apoiarem suas companheiras durante o tratamento – isso 

também ajudaria a eliminar alguns tabus que envolvem o câncer de mama. 

Esse tema nos remete a outra situação de conflito: a atenção que os profissionais da 

saúde precisam dispensar ao cuidador, isto é, ao companheiro ou familiar que participa da 

rotina do tratamento de câncer de mama, pois ele também sofre junto com o doente. Por isso, 

também é preciso transmitir a esses cuidadores informações sobre a doença de forma clara e 

objetiva, para não aumentar ainda mais a aflição deles. 

Quanto às barreiras propostas por Parry (1972), as mais recorrentes foram: limitação 

da capacidade do receptor, distração (ruído), presunção não enunciada, incompatibilidade 

dos planos e intrusão de mecanismos inconscientes ou parcialmente conscientes. E elas 

podem acontecer em diferentes situações, como, por exemplo, quando o médico informa o 

diagnóstico. Algumas barreiras também se sobrepõem às outras, repercutindo, assim, nas 

práticas discursivas entre os profissionais da saúde e pacientes. 

A barreira incompatibilidade de plano ocorre na dificuldade de compreensão de 

questões sobre o tratamento e está relacionada a diferentes aspectos, que podem ser regionais, 

diferença de faixa etária e situação socioeconômica. Portanto, essas características se tornam 

fundamentais para o acesso à informação e sobre os cuidados com a saúde. Essa barreira 

ainda pode ocorrer conforme a reação do paciente ao receber o diagnóstico. Ou seja: uma 

mudança brusca de comportamento pode se tornar uma barreira. 

A barreira presunsão não enunciada está fortemente identificada entre os profissionais 

da saúde, quando alegam não ter problemas de comunicação com as pacientes e que fazem de 

tudo para explicar o diagnóstico. Todavia, a paciente afirma que tem, sim, dificuldades para 

entender o que o médico está falando. Como foi revelado pela paciente Célia: “[...] eu gostaria 

de entender tudo o que ele está dizendo”. 

Os médicos também atribuem essa falta de compreensão sobre a doença e o tratamento 

às informações desencontradas que surgem em decorrência do estigma que a doença carrega. 

Outro problema de comunicação que pôde ser evidenciado nos relatos é se a paciente vai 

aceitar o diagnóstico. Aqui, o PS deve estar atento à participação da paciente, levando em 

conta suas crenças, bem como desejos e informações que ela já tem sobre a doença. Nesse 
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sentido, o entendimento da barreira da presunção não enunciada pode ser um recurso de 

comunicação útil para o profissional da saúde. 

Outra barreira é a intrusão de mecanismos inconscientes ou parcialmente conscientes, 

que ocorre no momento em que o médico vai comunicar à paciente que ela está com câncer de 

mama. Essa barreira funciona como mecanismo inconsciente de bloqueio, quando a paciente 

se recusa aceitar o diagnóstico. Como o fator tempo é preponderante nos casos de câncer, essa 

barreira deve ser observada com muita atenção pelos profissionais de saúde. 

Ao evidenciar as barreiras da comunicação no ambiente multiprofissional e também 

durante a mediação, foi possível constatar que essas teorias comunicacionais podem auxiliar 

os profissionais de saúde a amenizar os conflitos que surgem na rotina médica. 

Ampliando ainda mais a questão, é possível dizer que os problemas comunicacionais 

podem ser trabalhados por meio de uma mediação nos espaços de convivência dos hospitais, 

como  parte  das  estratégias  de  políticas  públicas  de  saúde.  Esse  acesso  à  informação 

provocaria   mudanças   de   paradigmas,   fazendo   com   que   a   sociedade,   tendo   maior 

conhecimento sobre como prevenir doenças, possa cuidar melhor da saúde. 

Longe de pretender esgotar o tema, é possível dizer que este trabalho, ao abordar a 

questão do câncer de mama feminino, contribui para avançarmos na direção de um diálogo 

entre as áreas da comunicação, saúde e educação. Embora não tenhamos percorrido todos 

vieses possíveis, pelo menos indicamos um caminho para futuros pesquisadores. 

Como forma de aproximar as questões levantadas e os pressupostos teóricos e práticos 

que deram suporte a este estudo, faremos a seguir algumas recomendações para as futuras 

estratégias de políticas públicas de saúde, no sentido de melhorar o atendimento à população. 

 

RECOMENDAÇÕES 
 

 Disponibilizar em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais do SUS material 

informativo, mas sem causar alardes na sociedade, explicando as diferentes doenças 

mamárias (neoplasia, câncer, tumor, cisto e nódulos), tipos de tratamento e como fazer 

o autoexame. 

 Disponibilizar material informativo com orientações e explicações sobre nutrição para 

prevenção do câncer de mama e também para o pré e pós-operatório. 
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 Produzir informações para mulheres mais novas, já que, conforme pesquisas sobre a 

incidência de câncer em mulheres jovens, elas passam mais tempo expostas à ação de 

hormônios. 

 As campanhas devem se adequar aos recursos disponíveis no setor público, ou seja, as 

políticas públicas de saúde devem estar em sintonia com a realidade política e 

socioeconômica do país. 

 Elaborar  campanhas  direcionadas  aos  homens  (maridos,  companheiros,  filhos  e 

amigos), de forma a sensibilizá-los em relação aos cuidados que devem ter com as 

mulheres em tratamento de câncer de mama. 

 Incluir nos cursos de saúde os aspectos teóricos e práticos da educomunicação, como 

instrumento para entender e, assim, amenizar os conflitos interpessoais. 

 Incentivar os profissionais da comunicação e da saúde a trabalharem nos espaços 

institucionais por meio de palestras, debates e encontros. Nesses momentos, as 

pacientes poderão compartilhar suas aflições e experiências de superação. A troca de 

informações, além de ajudar a eliminar os tabus relacionados ao câncer de mama, fará 

com  que  as  mulheres,  por  meio  do  conhecimento  do  próprio  corpo  e  de  suas 

limitações, aprendam a cuidar melhor da saúde. 

 Como sugerido e comentado durante as entrevistas, as políticas públicas de saúde 

devem ser transparentes, dar ênfase à prevenção e reduzir a escassez de recursos. 

 Quanto aos aspectos culturais, crenças e valores, seria importante criar uma peça de 

teatro a partir dos relatos pessoais e apresentá-la nos ambientes hospitalares, como 

forma de ajudar as mulheres a fazerem interpretações da própria doença, separando, 

assim, o que é verdade e o que é mito no câncer de mama. 

 Os currículos dos cursos da área Médica devem inserir as Barreiras da Comunicação 

como pressupostos teóricos imprescindíveis a serem aplicados na prática profissional. 
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