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RESUMO 
 
MUNIZ, R. M. Os significados da experiência da radioterapia oncológica na visão 
de pacientes e familiares cuidadores. 2008. 243 p. Tese (Doutorado) – Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2008. 
 
O presente estudo teve como objetivo compreender os sentidos da experiência da 
radioterapia oncológica para o paciente e o familiar cuidador, e integrá-los em 
significados socialmente construídos, por meio da análise etnográfica interpretativa. 
Para isso tomou-se apoio no referencial teórico da antropologia interpretativa de Clifford 
Geertz, da corrente da antropologia médica e do método da etnografia em centros 
urbanos. Foi uma pesquisa com abordagem metodológica qualitativa, realizada no 
Centro Regional de Oncologia em um município do sul do Brasil. Participaram do estudo 
20 informantes, sendo 10 pacientes e 10 familiares cuidadores, que freqüentaram o 
serviço no período de março a agosto de 2007. Para a coleta de dados foram 
realizadas observações participantes e entrevistas semi-estruturadas no domicílio dos 
informantes, durante o período da radioterapia e trinta dias após o seu término; também 
foram elaborados os genograma e ecomapa para a contextualização dos informantes. A 
análise dos dados apoiou-se nos pressupostos analíticos de Hammersley e Atkinson, 
dentre outros autores. Foram identificados os códigos que apontaram o sentido da 
experiência para os informantes e que, posteriormente, serviram de guia para as 
unidades de sentidos e a construção dos núcleos de significados: “Do adoecer por 
câncer à radioterapia – uma trajetória construída”; “A experiência da radioterapia: 
remédio e veneno” e “As teias da sobrevivência oncológica”. No primeiro núcleo, abordo 
os sentidos atribuídos para a trajetória do diagnóstico do câncer e o seu sentido 
impactante de morte, a via crucis pelo serviço de saúde público e as decisões 
terapêuticas, além da incorporação da identidade da pessoa como paciente oncológico, 
com o apoio das redes sociais, como a família, os amigos e a religião. O segundo tema 
versa sobre a entrada dos informantes no mundo da radioterapia, que se revelou como 
um momento desgastante, angustiante e sofrido; porém, também teve o sentido de um 
combate, uma vez que os pacientes submeteram-se à terapêutica com a visão de um 
remédio-veneno, poderoso e capaz de aniquilar o câncer e possibilitar a cura. No 
terceiro tema, abordei o tecer da teia para os informantes se ajustarem à nova vida e ao 
surgimento da nova identidade: a de sobrevivente do câncer. Nessa nova identidade, 
eles retomaram as atividades diárias e planejaram o futuro com esperança, apesar de 
uma sombra de incerteza em relação à cura. Finalizei com a consideração de que o 
significado da experiência da radioterapia oncológica para esse grupo de pessoas, da 
classe popular, significou a necessidade de submeter-se a uma terapêutica com uma 
característica de remédio-veneno que causa temor, mas que é necessária, se a 
perspectiva de vida é a cura ou mesmo a sobrevivência ao câncer. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Neoplasia, Radioterapia, Etnografia, Cultura, Enfermagem. 
  



 

ABSTRACT 
 
MUNIZ, R. M. The meanings of the experience of the radiotherapy oncológica in 
the vision of patients and family caretakers. 2008. 243 p. Theory (Doctorate) - 
School of Nursing of Ribeirão Preto, University of São Paulo. Ribeirão Preto, 2008. 
 
The study aimed at understanding the senses of the experience of the radiotherapy 
oncologyc for the patient and the relative caretaker, and to integrate them in meant 
socially built, through the analysis interpretative ethnographic. For that was taken 
support in the theoretical referential of Clifford Geertz's interpretative anthropology, of 
the current of the medical anthropology and of the method of the ethnography in urban 
centers. It was a research with qualitative methodological approach, accomplished in the 
Regional Center of Oncology and Radiotherapy in a municipal district of the south of 
Brazil. Took part of the study 20 informers, being 10 patient and 10 family caretakers, 
which frequented the service in the period of March to August of 2007. For the collection 
of data, participant observations and semi-structured interviews were accomplished in 
the home of the informers, during the period of the radiotherapy and thirty days after the 
end of the treatment, and also elaborated genogram and ecomap for the 
contextualization of the informers. The analysis of the data was supported on the 
analytical presuppositions of Hammersley and Atkinson, among other authors. It was 
identified the codes that pointed the sense of the experience for the informers and that, 
later, they served as guide for the units of senses and the construction of the meanings 
nucleus: "Of getting sick for cancer to the radiotherapy - a trajectory built"; "The 
experience of the radiotherapy: medicine and poison" and "The webs of the survival 
oncologic". In the first nucleus, were approached the senses attributed for the trajectory 
of the diagnosis of the cancer and its sense of impact of death, the via crucis for the 
public service of health and the therapeutic decisions, besides the incorporation of the 
person's identity as a oncological patient with the support of the social nets, as the 
family, the friends and the religion. The second turns on the entrance of the informers in 
the world of the radiotherapy, that was revealed as a moment stressful, distressing and 
suffered; however, it also had the sense of a combat, once the patients underwent the 
therapeutics with the vision of a medicine-poison, powerful and capable of to annihilate 
the cancer and to make possible the cure. In the third theme, it was approached 
weaving of the web for the informers if they adjust to the new life and the appearance of 
the new identity: the one who survivor to the cancer. In that new identity, they retook the 
daily activities and they planned the future with hope, in spite of an uncertainty shadow 
in relation to the cure. It was concluded with the consideration that the meaning of the 
experience of the radiotherapy for that group of people, of the popular class, meant the 
need to submit to a therapy with a characteristic medicine-poison that causes fear, but 
that is necessary, if the life perspective is the cure or even the survival to the cancer. 

 
KEYWORDS: Neoplasms, Radiotherapy, Ethnography, Culture, Nursing. 



 

RESUMEN 
 
MUNIZ, R. M. Los significados de la experiencia de la radioterapia oncológica en 
la visión de los pacientes y familiares cuidadores. 2008. 243 p. La Teoría (El 
Doctorado) - La Escuela de Enfermage de Ribeirão Preto, la Universidad de São Paulo. 
Ribeirão Preto, 2008. 

 
El presente estudio tuvo como objetivo entender los sentidos de la experiencia de la 
radioterapia oncológica para el paciente y el familiar cuidador, e integrarlos en 
significados socialmente construidos, a través del análisis interpretativo etnográfico. 
Para eso se tomó el apoyo en la referencia teórica de la antropología interpretativa de 
Clifford Geertz, de la corriente de la antropología médica y del método de la etnografía 
en los centros urbanos. Tratouse de una investigación con el acercamiento 
metodológico cualitativo, cumplido en el Centro Regional de Oncología y Radioterapia, 
en un distrito municipal del sur de Brasil. Participaron en el estudio 20 denunciantes, 
mientras siendo 10 pacientes y 10 cuidadores familiares que frecuentaron el servicio en 
el período de marzo a agosto de 2007. Para la colección de datos, la observacións 
participantes y entrevistas eran cumplidas seme-estructurada en la casa de los 
denunciantes, durante el período de la radioterapia  y treinta días después del fin del 
tratamiento , y también elaboró un genograma y ecomapa para la contextualizacion de 
los denunciantes. El análisis de los datos se apoyó en las presuposiciones analíticas de 
Hammersley y Atkinson, entre otros autores. Se identificó los códigos que apuntaron el 
sentido de la experiencia para los denunciantes y que, después, ellos sirvieron como la 
guía para las unidades del sentidos y la construcción de los núcleos temáticos: "De 
enfermarse con el cáncer a la radioterapia - una trayectoria construida"; "La experiencia 
de la radioterapia: la medicina y veneno" y "Las redes de la supervivencia oncológica." 
En el primer tema, enfocase los sentidos atribuidos para la trayectoria del diagnóstico 
del cáncer y su sentido de impacto de muerte, el vía crucis para el servicio público de 
salud y las decisiones terapéuticas, además de la incorporación de la identidad de la 
persona como el paciente oncológico, con el apoyo de las redes sociales, como la 
familia, los amigos y la religión. El segundo, tratouse de la entrada de los denunciantes 
en el mundo de la radioterapia, eso se reveló como un momento estresante, penoso y 
sufrido; Sin embargo, también tenía el sentido de un combate, una vez los pacientes 
sufrían la terapéutica con la visión de un medicina-veneno, poderosa y capaz de 
aniquilar el cáncer y hacer posible la cura. En el tercer tema, se enfocó tejeduría de la 
rede para los denunciantes si ellos ajustan a la nueva vida y la apariencia de la nueva 
identidad: el uno que es superviviente al cáncer. En esa nueva identidad, ellos volvieron 
a las actividades diarias y planearon el futuro con la esperanza, a pesar de una sombra 
de incertidumbre respecto a la cura. Se concluyó con la consideración que el significado 
de la experiencia de la radioterapia oncológica para ese grupo de personas, de la clase 
popular, significó la necesidad de someter a una terapéutica con un medicina-veneno 
característico que causa el miedo, pero eso es necesario, si la perspectiva de vida es la 
cura o incluso la supervivencia al cáncer. 

 
PALABRAS CLAVE: Neoplasmas, Radioterapia, Etnografía, Cultura, Enfermería. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A investigação ora apresentada tem origem na minha inquietação sobre as 

temáticas do câncer e da radioterapia, uma vez que, ao olhar para a prática tanto do 

cuidado como da pesquisa, observa-se uma lacuna nas ações da enfermagem em 

ambas as áreas. 

A minha experiência na área de oncologia vem desde 1989, quando atuei como 

enfermeira em uma unidade de clínica médico-cirúrgica de uma instituição hospitalar de 

médio porte, na cidade de Pelotas/RS. Naquela ocasião, parte da demanda da unidade 

de internação era de pacientes com doença crônica, dentre eles, aqueles que 

buscavam tratamento para o câncer: a cirurgia e as terapêuticas associadas, como 

quimioterapia, radioterapia ou a conduta paliativa da fase final da doença, as quais 

despertavam inquietações sobre como cuidar com qualidade. 

Convivendo com essa realidade por quatro anos, e na busca de respostas que 

dessem subsídios para realizar um cuidado integral aos pacientes oncológicos, 

procurava na literatura, especificamente da biomedicina, subsídios a fim de familiarizar-

me com a fisiopatologia do câncer, suas manifestações e o tratamento clínico 

apropriado. Das terapias para o tratamento dessa doença, a quimioterapia não era um 

mistério para mim, pois tinha a preocupação e a responsabilidade no acompanhamento 

da evolução clínica; conhecia os efeitos tóxicos das drogas, os cuidados com o preparo, 

a administração e fornecia as orientações ao paciente e família acerca dos efeitos 

colaterais dos medicamentos, baseadas na bibliografia específica, que é abrangente. 
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Contudo, a radioterapia era um enigma. Esse tipo de tratamento me instigava, já que o 

conhecimento adquirido, por meio da literatura, era mais sobre o estigma da 

radioatividade.  

Em 1997, tive a oportunidade de iniciar minhas atividades na Faculdade de 

Enfermagem e Obstetrícia (FEO) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), como 

enfermeira e supervisionando alunos no campo prático nas unidades básicas de saúde, 

quando o contato com o paciente oncológico era esporádico. Entretanto, a inquietação 

sobre eles aumentava, sempre que me deparava com um paciente oncológico na 

comunidade. 

A partir daí, o cuidado ao paciente que vivencia uma experiência com a doença 

crônica foi constante na prática assistencial, no ensino e na pesquisa.  Com o ingresso 

no Mestrado Interinstitucional de Enfermagem FEO-UFPEL/UFSC, no ano de 1998, a 

pesquisa tomou corpo e sentido para abordar o paciente com doença crônica. E, em 

2000, concluí o mestrado, com a dissertação intitulada “O cuidado humano ao adulto 

jovem portador de doença crônica”, sob o referencial teórico de Paterson e Zderad 

(MUNIZ, 2000).  

Essa experiência me possibilitou uma compreensão sensível, na abordagem 

fenomenológica do ser que vivencia a doença crônica (hipertensão e diabetes), no 

contexto domiciliar. Tratava-se de uma visão diferente da patologia daquela com a qual 

eu estava familiarizada, uma vez que, formada no modelo biomédico, realizava os 

cuidados de enfermagem de forma fragmentada, sem considerar o indivíduo. Essa 

maneira de pensar e fazer enfermagem me estavam inquietando, na medida em que 

percebia que não dava conta da dimensão do processo saúde/doença vivido pelo 
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indivíduo, família e comunidade. O mestrado possibilitou-me a revisão dos 

pressupostos sobre o cuidado de enfermagem, ou melhor, da sua prática, desloca-se o 

olhar para a enfermagem como um todo.  

Entretanto, os cuidados de enfermagem realizados com as pessoas com câncer 

ainda me instigava, pois buscava respostas para questões que envolvem o viver com o 

câncer, sobre o que muda na vida das pessoas, o que elas pensam, sentem e fazem 

para conviver com a doença e seu tratamento. 

A experiência com os pacientes em tratamento radioterápico surgiu no ano de 

2004, com a coordenação do Projeto de Extensão no Centro Regional de Oncologia e 

Radioterapia (CRO) da UFPel, através da consulta de enfermagem ao paciente em 

tratamento radioterápico e a sua família.  

A prática profissional como enfermeira e docente tem possibilitado perceber que 

o conhecimento do paciente e seus familiares sobre o diagnóstico e o tratamento do 

câncer nem sempre são realísticos. Em algumas das situações vivenciadas, obtive 

relatos como: “Desta vez o tratamento vai dar certo”, “Agora ficarei curado deste 

probleminha”. Pensava que, naquele momento, o paciente passava pelo processo de 

adoecimento com uma atitude de desvalia da doença, o que me pareceu característico 

de quem vivencia um câncer, devido ao significado de morte que possui essa 

enfermidade. 

Alguns relataram que tinham um problema que foi sanado pela cirurgia, mas que 

precisavam fazer a radioterapia para que o mesmo não retornasse. Uma paciente com 

metrorragia relatou que, após a cirurgia, não houve mais o sangramento (foi constatado 

adenocarcinoma de endométrio), mas que necessitava fazer estes tratamentos 
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(quimioterapia e radioterapia) para o sangramento não retornar. Verifiquei que, embora 

possuíssem conhecimento limitado sobre o diagnóstico de câncer, as informações eram 

relacionadas apenas a que o tumor tinha sido totalmente retirado, bem como o órgão 

por ele atingido; não havia, portanto, orientação adequada sobre as terapêuticas para o 

tratamento do câncer e seus efeitos.  

 Em consonância ao observado, Hammick, Tutt e Taif (1998) conduziram um 

estudo com abordagem metodológica qualitativa, pesquisando o conhecimento do 

paciente oncológico sobre o tratamento radioterápico. Os autores identificaram que o 

conhecimento dos participantes era superficial e embasado em crenças divulgadas pela 

mídia, que faz uma relação da radiação com a bomba atômica, o que leva a idéias 

pouco esclarecedoras, mas assustadoras.  

 Esse panorama revela o quanto o processo da radioterapia oncológica está 

caracterizado pelos aspectos e conceitos determinados pelo modelo biomédico, que 

valoriza o patológico, ou seja, os profissionais vêem apenas o corpo doente que 

necessita de reparos, em detrimento da experiência dos indivíduos. Essa constatação 

leva a refletir sobre a nossa participação nesta construção da experiência da 

radioterapia e o quanto nós, enfermeiros, cultuamos esse modelo no cuidado que 

prestamos a essa clientela.  

 Observei também que a enfermagem oncológica brasileira tem o seu foco de 

atenção mais direcionado para esses pacientes quando realizam a quimioterapia. O 

interesse da enfermagem pela radioterapia é recente, conforme se observa pela 

realização de alguns estudos (Long, 2001; Oliveira e Zago, 2003; Kelsey; Owens; 

White, 2004), os quais verificaram que essa terapêutica demanda muitos cuidados, 
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devido aos seus efeitos danosos. Ainda assim, poucos são os serviços de radioterapia 

do Brasil, mais especificamente do Rio Grande do Sul, que têm esse profissional na sua 

equipe. Reforçando a idéia da lacuna existente no cuidado a essa clientela, o Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) oferece um curso de aperfeiçoamento sobre Enfermagem 

Oncológica em Radioterapia. Entretanto, sabe-se que o mesmo não é oferecido 

periodicamente, devido ao número insuficiente de inscritos. 

 Exemplificando ainda, o CRO-UFPel, onde foi realizado este estudo, somente há 

dois anos possui a participação do enfermeiro no atendimento de sua clientela. Essa 

inserção do enfermeiro no serviço ocorre por meio de um Projeto de Extensão 

desenvolvido por nós, docentes da FEO-UFPel, com realização de consultas de 

enfermagem, duas vezes por semana, e, nesse período, prestamos os cuidados de 

enfermagem aos pacientes e aos familiares cuidadores que os acompanham.  

 Verifiquei, durante a realização das consultas de enfermagem, que, apesar de ter 

o conhecimento científico sobre os cuidados necessários para a prevenção dos efeitos 

da radioterapia, o meu discurso para essa clientela não estava sendo satisfatório, pois a 

maioria dos pacientes apresentava lesões na pele, em decorrência do tratamento. Ao 

serem indagados sobre o porquê de estar acontecendo isso, deparei-me com a minha 

própria limitação na compreensão da situação que eles estavam vivenciando.  A 

limitação era no sentido de não saber como eles agiam frente às informações recebidas 

e também por desconhecer as práticas de cuidados culturalmente construídas por esse 

grupo, para lidar com a situação.  

 A partir de meu envolvimento com as situações relacionadas ao paciente em 

radioterapia oncológica, comecei a observar e a questionar como se dava a construção 
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do câncer e dessa terapêutica pelo paciente, de que forma o familiar cuidador se 

inseria, ou não, nessa experiência, e existindo aspectos do processo radioterápico que 

causassem agravos, as ações de cuidados realizadas para resolvê-los. 

 Considerando que a radioterapia oncológica é uma terapêutica que pode trazer 

muitos desafios para esse grupo de pacientes, indaguei-me sobre a nossa contribuição, 

como enfermeiros, para ajudar o paciente e o familiar cuidador a lidar com o tratamento 

radioterápico oncológico. 

 Nessa perspectiva, inseri-me no doutorado, no Programa de Pós-Graduação da 

Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (EERP/USP), bem como no Grupo de Estudo da 

Reabilitação de Pacientes Oncológicos – GARPO, cadastrado no diretório de grupos de 

pesquisa do CNPq e sob a coordenação da Doutora Márcia Maria Fontão Zago, cujo 

objetivo é o desenvolvimento do conhecimento sobre a reabilitação dos pacientes 

oncológicos e sobre suas famílias, principalmente quanto aos sentidos/significados 

construídos socialmente sobre o diagnóstico e as terapêuticas, com foco na abordagem 

da socioantropologia. A linha de pesquisa na qual estou inserida – Processo de cuidar 

do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas – juntamente com a 

participação no GARPO, possibilitaram a oportunidade da realização da pesquisa que 

deu origem a esta tese.  

 Entendo que a radioterapia oncológica é um procedimento fundamental para a 

cura ou remissão da doença, mas, ao mesmo tempo, provoca situações inesperadas 

para as pessoas atingidas e seus familiares, que passam a requerer novas formas de 

pensar e que norteiam para novas práticas de cuidado com o corpo e a saúde.  
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Partindo do pressuposto que essas formas de pensar e agir são influenciadas 

pelos conhecimentos e valores adquiridos na vida social e no ambiente domiciliar de 

cuidado à saúde, isto é, pela cultura. Dessa forma, o desafio nesta pesquisa é o de 

interpretar compreensivamente a experiência do paciente oncológico e do familiar 

cuidador frente à radioterapia, na abordagem da antropologia interpretativa médica. 

 Para orientar a leitura, segue-se uma breve descrição da tese. 

 No primeiro capítulo – na introdução, são apresentados o objeto de pesquisa, 

com a epidemiologia do câncer e os aspectos que envolvem a radioterapia oncológica, 

uma discussão da influência da cultura sobre o câncer na experiência do indivíduo, a 

conceituação antropológica da família e a sua visão sobre o câncer, bem como a 

caracterização do familiar cuidador. Após ter sido delimitado o objeto do estudo, 

expõem-se a questão investigativa e os objetivos propostos.  

 O segundo capítulo trata do referencial teórico-metodológico da antropologia 

interpretativa médica que fundamenta o estudo da experiência da enfermidade, 

segundo a visão dos estudiosos da área que consubstanciaram a análise dos dados. 

 O terceiro capítulo apresenta a abordagem metodológica qualitativa, o método 

etnográfico e a descrição do contexto social do estudo, com o percurso do paciente no 

serviço de radioterapia; o trabalho de campo, com uma exposição detalhada desse 

momento; e, para finalizar, a descrição do procedimento da análise dos dados.  

 No quarto capítulo são trazidos os resultados, primeiramente com uma 

contextualização dos informantes, tendo como fundo o genograma e ecomapa de cada 

um, para situar a inserção dele na família, a relação com o familiar cuidador e as suas 
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redes de apoio. Na seqüência, os resultados são enfocados por meio dos núcleos de 

significados. 

 No capítulo final, é considerada a experiência vivida pelos informantes e pela 

pesquisadora, que remete para a necessidade de propostas de cuidado para o paciente 

oncológico que submete-se ao tratamento radioterápico, tendo como foco central o 

sentido que ele dá a essa experiência. 

 



1.  INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios da humanidade, a doença, implícita ou explicitamente, 

esteve presente na vida do ser humano. Enredada na cultura de cada civilização, ela 

passa a ser vivenciada de formas diferentes, despertando, em sua trajetória, o temor do 

sofrimento e da morte. Acompanhamos através dos tempos uma busca contínua do ser 

humano para estabelecer as causas das doenças, principalmente das enfermidades 

consideradas “impuras”, como a lepra e o câncer. Hipócrates, em sua época, afirmava 

que a doença da mente também afeta o corpo, havendo, para o filósofo, uma ligação 

entre o estado emocional e a predisposição do organismo para as doenças (SALES, 

2003). 

Atualmente, os avanços científicos e técnicos na área da saúde possibilitam 

ampliar o número de casos de cura de várias doenças, o que contribui para o aumento 

significativo da expectativa de vida das populações afetadas. No entanto, apesar do 

desenvolvimento científico, surgem outras situações: dificuldade de estabelecer limites 

na aplicação das ciências médicas, os riscos dos efeitos terapêuticos, mas 

principalmente a escassa atenção para o alívio da dor ou outros sintomas de doenças 

potencialmente incuráveis. Esse quadro nos revela o panorama atual no tratamento das 

enfermidades crônicas. Contudo, o enfoque médico cartesiano, que fragmenta o todo 

mente/corpo em relação à saúde e ao cuidado, vem sendo questionado, possibilitando, 

dessa forma, que novos paradigmas forneçam novas dimensões para a compreensão 

da doença e da pessoa com a enfermidade (SALES, 2003). 
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Uma nova dimensão que possibilite a compreensão da experiência de uma 

enfermidade de grandes proporções como o câncer e de suas terapêuticas, tão 

agressivas quanto a doença, é a proposta que se faz. Ter um câncer ou tratar do 

câncer significa estar constantemente lidando com a incerteza. Compreender como as 

pessoas acometidas pelo agravo e o familiar cuidador elaboram, constroem, dão 

sentidos e agem para lidar com a situação vivida leva a trilhar, com eles, esse caminho. 

 Portanto, a descrição dos dados epidemiológicos sobre o câncer, apresentada a 

seguir, é pertinente para assinalar o câncer e a diversidade do comportamento 

sociocultural na construção da etiologia da doença pelas pessoas que a vivem. 

 

1.1 A epidemiologia do câncer 

 

 Nos anos de 1960 e 70, um dos grandes nomes da epidemiologia moderna, John 

Cassel, discutiu o envolvimento do cultural e do social no adoecer humano, quando 

investigou a contribuição das ciências sociais para a epidemiologia, o processo 

psicossocial, o estresse e também a influência do meio social na resistência do 

hospedeiro (SEVALHO; CASTIEL, 1998). 

 A epidemiologia reconhece que qualquer doença humana resulta de muitos 

fatores, que se inter-relacionam numa rede causal, sendo descritos como uma rede de 

determinantes. Assim, o objetivo da epidemiologia é identificar e medir a importância de 

cada um dos fatores relacionados à rede causal de determinada doença (DUNN; 

JANES, 1986; REDKO, 1992; ). 
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Os dados epidemiológicos  apontam que os principais fatores que contribuem 

para o aumento da incidência das doenças crônico-degenerativas, entre elas o câncer, 

são: os ambientais (exposição a agentes cancerígenos e os hábitos de vida, como a 

alimentação desregrada e a ausência de atividades físicas) e os genéticos (BRASIL, 

2007).  

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) refere que os fatores de risco de câncer, 

numa determinada população, dependem diretamente das características biológicas e 

comportamentais dos indivíduos que a compõem, bem como das condições sociais, 

ambientais, políticas e econômicas que os rodeiam (BRASIL, 2007).  

Se considerarmos que, na atualidade, o organismo humano está exposto a 

múltiplos fatores carcinogênicos, embora a predisposição individual tenha um papel 

fundamental na ocorrência ou não dessa doença, devemos estar atentos para a ação 

desses agentes (químicos, físicos ou biológicos), além dos múltiplos fatores 

relacionados ao sexo, idade, raça e predisposição genética. 

Estudos epidemiológicos que têm seu foco na etiologia do câncer como fatores 

múltiplos sinalizam o tabagismo como fator importante no desenvolvimento do câncer 

da cavidade oral, faringe, laringe, rim, esôfago, pulmão, pâncreas e bexiga. Outros 

focos etiológicos para o câncer são: a radiação ultravioleta, que provoca câncer de pele 

(principalmente na região da cabeça e pescoço); a dieta rica em gordura e 

condimentos, que favorece o seu aparecimento no aparelho digestivo; hormônios 

(anticoncepcionais orais); o álcool (câncer de fígado): os hábitos sexuais (câncer 

ginecológico); e a imunodeficiência (AIDS, que pode desenvolver linfoma não-Hodkin e 

sarcoma de Kaposi); além dos fatores genéticos (BRASIL, 2007). 
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A estimativa sobre o câncer, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é 

de que mais de 11 milhões de pessoas são diagnosticados com câncer todos os anos, 

e calcula-se que haverá 16 milhões de casos novos anualmente, antes de 2020. 

Quanto à mortalidade, a OMS indica que o câncer, todo ano, causa 7 milhões de 

mortes mundialmente, ou seja, 12.5% do total das mortes ocorridas (WHO, 2006).  

No Brasil, dados do INCA para o ano de 2008 apontam que ocorrerão 466.730 

casos novos de câncer. São esperados 231.860 casos novos para o sexo masculino e 

234.870 para o sexo feminino. Estima-se que o câncer de pele não-melanoma (115 mil 

casos novos) será o mais incidente na população brasileira, seguido pelos tumores de 

mama feminina (49 mil), próstata (49 mil), pulmão (27 mil), cólon e reto (27 mil), 

estômago (22 mil) e colo do útero (19 mil) (BRASIL, 2007). 

Já, para o Rio Grande do Sul, a estimativa do câncer para este ano de 2008, 

segundo a localização primária, será de 47.930 casos novos, sendo que ocorrerão 

24.710 em homens e  23.220 em mulheres (BRASL, 2007). 

Em Pelotas, os dados são provenientes do Datasus, com os registros de 

internação no ano de 2005, onde as neoplasias ocuparam a segunda causa de 

hospitalização (15,1%), sendo inferiores apenas às internações por parto. Quanto à 

taxa de mortalidade do município, os dados do ano de 2003 indicam as neoplasias 

como segunda causa de mortalidade, com 22,3%, seguindo as ocorridas devido às 

doenças do aparelho circulatório (33,7%), corroborando os dados do Ministério da 

Saúde (MS) em relação às estimativas de neoplasias como segunda causa de morte no 

país (BRASIL, 2004; SIM-RS, 1998). 
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Frente ao exposto, o câncer é considerado como um problema de saúde pública 

no país e em várias regiões, como o sul. O conhecimento de sua magnitude fornece 

bases para o seu controle por meio dos programas de prevenção e detecção precoce, 

ou mesmo para o financiamento da rede assistencial para o tratamento e reabilitação 

da população (BRASIL, 2002). 

O câncer também é considerado uma doença crônica, pois tem uma evolução 

relativamente lenta, e é hoje a mais curável de todas as doenças crônicas, quando 

detectado precocemente (STECK, 2004).  

Por isso, entendo ser relevante o conhecimento sobre a fisiopatologia do câncer, 

uma vez que o desenvolvimento e o crescimento das células cancerígenas ocorrem 

num determinado tempo. Um tumor possui diferentes tempos de duplicação, conforme a 

cinética celular1, e se deve ter o conhecimento deles, a fim de realizar o tratamento para 

o seu controle/combate. Assim, quanto menor o tumor, maior a sua fração proliferativa, 

e portanto mais sensível ele será aos medicamentos antiblásticos (quimioterapia) e às 

radiações ionizantes (radioterapia). A aplicação precoce de ambas as terapêuticas, 

após o tratamento cirúrgico do tumor, será mais eficaz devido ao maior número de 

células proliferativas. Porém, os tecidos normais que apresentam alta fração de 

crescimento são os mais atingidos pela ação da quimio e da radioterapia, e são eles 

(esses tecidos) que sofrem os efeitos colaterais das terapêuticas. Esses efeitos se 

configuram como náusea e vômitos, diarréia, leucopenia, alopecia entre outros 

(BRASIL, 2002:63).  

                                                 
1 A vida da célula compreende uma seqüência de eventos, cujo modelo é chamado de ciclo celular, ou cinética 
celular, e tem cinco fases: G1 (Pós-mitótica), S (Síntese de ADN), G2 (Pré-mitótica), M (mitose) e G0 (célula em 
repouso). A duração de cada fase é variável até mesmo nas células sob reprodução controlada, mas os processos 
ocorridos no interior das células são iguais para todas elas (BRASIL, 2002:61). 
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Dessa forma, o tratamento do câncer visa à cura, prolonga a vida e melhora a 

qualidade de vida do paciente oncológico. E, para seu alcance, são propostos 

protocolos médicos de tratamentos que envolvem a cirurgia, a radioterapia, a 

quimioterapia, a terapia hormonal, ou a combinação destas (WHO, 2002).  

Radunz (1998) pontua que os pacientes oncológicos apresentam-se mais 

susceptíveis a crises, seja de caráter psicológico, biológico ou espiritual, e as mesmas 

podem ser desencadeadas pelo diagnóstico e prognóstico da doença, bem como pelos 

efeitos colaterais do tratamento, que também afetam os seus familiares.  

Assim, os enfermeiros que assistem os pacientes oncológicos precisam ter 

conhecimento dos aspectos objetivos e subjetivos que integram o processo de ter 

câncer e a submissão às terapêuticas, como base para planejar e implementar as 

intervenções de cuidado no processo de reabilitação do paciente e o apoio à família, 

promovendo uma sobrevivência com qualidade de vida.  

 

1.2. Aspectos da radioterapia oncológica 

 

Dados da OMS apontam que dois terços (70%) dos pacientes com câncer 

utilizarão radioterapia em alguma fase do tratamento da sua doença, quer de maneira 

isolada, quer associada a outras formas de terapia oncológica (WHO, 2007; NAYLOR; 

MALLETT, 2001). 

A aplicação da radioterapia é realizada basicamente de duas formas: a externa, 

denominada teleterapia, e a interna, braquiterapia. A teleterapia utiliza fontes 
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radioativas de origem nuclear (como os aparelhos de Cobalto-60, que possuem uma 

fonte de cobalto em seu interior), ou aceleradores lineares que produzem radiação por 

meio da aceleração de elétrons. A braquiterapia é uma terapia de curta distância, em 

que uma fonte encapsulada ou um grupo dessas fontes são utilizadas para liberação 

de radiação β ou γ a uma distância de poucos centímetros do tumor. Pode ser 

superficial (na superfície do tumor), intracavitária (introduzida na cavidade do 

organismo – traquéia, esôfago, vagina, reto, uretra – adjacente ao tumor), intraluminal 

(a fonte é introduzida rapidamente dentro, na luz de algumas cavidades do corpo – 

árvore brônquica, no tratamento do câncer de pulmão) e intersticial (implantes 

temporários ou permanentes, através de agulhas ou tubos de material plástico, que 

passam através do tumor) (DOW et al, 1997; BRUNER; HIGGS; HAAS, 2001; BRASIL, 

2002). 

A partir deste momento, me deterei nos aspectos que envolvem a teleterapia, 

por ser esta a modalidade que os pacientes recebem no serviço de radioterapia da 

cidade de Pelotas e, portanto, a terapêutica em foco, neste estudo. 

Em relação à finalidade, a radioterapia pode ser curativa ou paliativa. A 

radioterapia curativa tem por objetivo a cura da neoplasia e normalmente é de longa 

duração (por mais de quatro semanas). É aplicada em alguns cânceres com lesões 

iniciais (pele, próstata, laringe). Classifica-se em: a) curativa adjuvante, quando é 

realizada logo após a cirurgia; e b) curativa neo-adjuvante, quando o paciente é 

submetido primeiro a radioterapia para reduzir o tumor e melhorar as condições 

cirúrgicas (BRUNER et al, 2001; BRUNER; HIGGS; HAAS, 1997).  

Já o tratamento radioterápico paliativo está indicado na enfermidade avançada; 
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pode ser de curto ou longo prazo e busca a remissão de sintomas ocasionados pelo 

tumor, como sangramento, alívio da dor, de obstruções e de compressão neurológica. 

Embora nem sempre promova aumento na sobrevida, ele possibilita significativa 

melhora na qualidade de vida e pode ser indicado por um período menor de quatro 

semanas, nos casos de metástases ósseas e cerebrais, e nos tumores localmente 

avançados sintomáticos (NOVAES, 1995; DOW et al, 1997; BRUNER; HIGGS; HAAS, 

2001; BRASIL, 2002). É consenso entre os profissionais que a dosagem da radiação 

depende da sensibilidade dos tecidos-alvo e do tamanho do tumor. É considerada uma 

dose tumoral letal aquela que erradicará 95% do tumor, preservando o tecido normal. 

As doses precisam ser fracionadas, devido ao fato de provocarem lesões mais 

extensas e profundas, quando aplicadas de uma única vez. O número de aplicações 

depende de cada caso, podendo a duração do tratamento variar entre duas e sete 

semanas. Geralmente são cinco vezes por semana, de segunda a sexta-feira, com 

duração média de 5 a 15 minutos. A área que será irradiada é determinada após 

avaliação obtida por raios X, cintilografia e exames físicos, e terá marcas na pele para 

identificar o alvo (também chamadas de tatuagens) (DOW et al, 1997; BRUNER; 

HIGGS; HAAS, 2001). 

Por entender que o a programação é um momento muito estressante para o 

paciente oncológico, considero relevante a sua descrição. O texto a seguir descreve 

todos os passos da programação da radioterapia e foi adaptado de Schaberle e Silva 

(2007). 

O aspecto mais importante da programação radioterápica é a definição, com 

precisão, do volume a ser irradiado. Atualmente equipamentos sofisticados e poderosos 
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aplicativos computacionais para tratamento de imagens (tomografia computadorizada, 

ressonância nuclear magnética, etc.) auxiliam sobremaneira nessa tarefa. 

A reprodutibilidade do tratamento, implementada através de fracionamentos 

diários com o posicionamento correto do paciente é outro fator relevante. A 

programação deve levar em conta ainda a histologia, as vias de disseminação, os 

efeitos colaterais, a idade e estado geral do paciente, o estadiamento da doença, o 

prognóstico e os equipamentos disponíveis.  

O diagnóstico e a escolha do tratamento constituem a primeira etapa da 

programação. Uma vez que o tumor esteja histologicamente diagnosticado e 

mensurado, é feito um levantamento da história clínica do paciente e um exame físico 

minucioso, que fornecem dados sobre a exposição a agentes cancerígenos, sintomas e 

sinais clínicos específicos e inespecíficos. A seguir, o médico escolhe o tipo de terapia 

que será usado para o tratamento. Dependendo da profundidade do tumor, também é 

definida a qualidade (fótons ou partículas) da radiação a ser administrada e o 

equipamento adequado, dentre os disponíveis.  

Na fase seguinte, determina-se o campo de irradiação, a área da superfície do 

paciente que se pretende irradiar. A escolha do tamanho do campo depende da 

dimensão do tumor e do volume a ser irradiado. O volume alvo é o volume de tecido 

que engloba o tumor, com uma certa margem de segurança definida pelo médico. A 

seguir, faz-se a prescrição da dose e do fracionamento. A dose e o fracionamento 

dependem de vários fatores (tamanho do tumor, região anatômica e histologia). 

Nesse ínterim, físico e médico fazem, na pele do paciente, uma marcação 

(tatuagem) preliminar da área a ser irradiada. O paciente é levado a um simulador 
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(máquina de raios-X de diagnóstico, com as mesmas características do aparelho de 

terapia) e radiografado exatamente na posição em que será tratado. A partir da 

radiografia, é feita a marcação definitiva do local a ser irradiado. 

Colimadores são utilizados quando se deseja proteger regiões e órgãos críticos. 

Os colimadores são de materiais que absorvem a radiação (geralmente de chumbo), 

impedindo-a de atingir o paciente. As regiões a serem protegidas são desenhadas na 

radiografia, que serve de referência para a confecção de um molde de isopor que é 

utilizado para produzir o definitivo, em chumbo. 

A radioterapia objetiva danificar ao máximo as células tumorais e conservar os 

tecidos sadios. Para atingir esse objetivo, são feitos fracionamentos da dose capazes 

de causar a perda da clonogenicidade das células cancerígenas. Além disso, a dose é 

distribuída em campos: direto, quando se irradia apenas um campo; paralelos e 

opostos, quando se irradia dois campos com um ângulo de 180o; três campos, 

dispostos em Y ou T; quatro campos, onde a distribuição da dose é feita em forma de X 

ou +. 

Por ser necessária uma absoluta imobilização do paciente, é confeccionado um 

molde de imobilização ou moldura (especialmente para quando a radioterapia é 

aplicada na cabeça e pescoço). A moldura é um molde especial de plástico 

transparente, que cobre a parte do corpo a ser tratada e é fixada na cama de 

tratamento, para impedir que o paciente se mova durante o processo. O benefício é o 

de que as marcas ou tatuagens (que identificam os pontos dos feixes do tratamento) 

são feitas no molde, evitando assim as conhecidas marcas na pele que identificam o 

paciente de radioterapia. Já a máscara é de particular utilidade, pois possibilita o 
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correto posicionamento para a aplicação e facilita a execução do tratamento, 

permitindo um atendimento rápido, seguro e com relativo conforto (DOW et al, 1997; 

BRUNER; HIGGS; HAAS, 2001). 

É comum que os efeitos tóxicos da teleterapia se localizem na região a ser 

irradiada, e o seu efeito é maximizado quando, concomitantemente, é administrada a 

quimioterapia. A toxicidade vai depender da localização do tumor, da energia utilizada, 

do volume do tecido irradiado, da dose total e do estado geral do paciente. Existem 

algumas reações comuns aos pacientes, como a fadiga, a alteração da pele e 

inapetência, que independem do local de aplicação e costumam aparecer após a 

segunda semana do tratamento (DOW et al, 1997; BRUNER; HIGGS; HAAS, 2001). 

Os efeitos tóxicos do tratamento radioterápico, segundo o tempo de ocorrência, 

são classificados em: reações agudas (aparecem durante ou até um mês após o 

término das aplicações), reações intermediárias (surgem de um (1) a três  meses após 

o término do tratamento) e reações tardias (de três a seis meses após o fim do 

tratamento) (WENGSTROM et al, 2000; NAYLOR; MALLET, 2001; BRASIL, 2002). 

Os efeitos colaterais da teleterapia também variam de acordo com o paciente e 

com a dosagem/freqüência da radiação. A maioria dos pacientes que passam por essa 

modalidade de tratamento vivencia sintomas de alteração na pele e fadiga. As 

alterações da pele dependem da dose a ser irradiada (normalmente é usado de 1,8 a 

2,0 Gray, de segunda a sexta-feira), bem como as mudanças nos componentes 

celulares da epiderme, derme e vasos. Além disso, a reação na pele possui relação 

com locais de dobra da pele (região inframamária – há aumento no risco de reação), 

estado nutricional do paciente e resposta individual à radioterapia (radio-sensibilidade). 
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Os fatores, para a reação da pele, relacionados a outros tratamentos, podem ser 

observados, principalmente nas situações em que o paciente faz a quimioterapia ou 

hipertermia concomitantes à radioterapia. As reações da pele mais comuns são: 

eritema, descamação seca, descamação úmida e necrose (DOWN et al, 1997; ROY, 

FORTIN, LAROCHELLE, 2001; SCHRECK et al, 2002; D’HAESE et al, 2005). 

 Outro ponto a destacar é que a radioterapia favorece a existência de certos 

fatores que podem estar presentes e ser identificados como causa atual ou potencial no 

desenvolvimento da fadiga. Esses fatores incluem: destruição de células pela 

radioterapia; decréscimo nutricional; anemia; terapias combinadas (radioterapia e 

quimioterapia); uso de drogas para controle dos sintomas; dor; fatores psicológicos 

(ansiedade e depressão); alterações no papel social (DOWN et al, 1997).  

 Outros efeitos colaterais agudos ou subagudos também podem ser observados 

na radioterapia e ocorrem segundo as regiões irradiadas. Eles são: as mucosites na 

boca e esôfago, que são comuns, quando se irradia a cabeça e o pescoço; náuseas e 

vômitos, que podem ocorrer quando a mucosa gástrica é exposta a radiação; diarréia, 

em casos de irradiar-se o intestino; inapetência, que pode estar relacionada com o local 

da aplicação ou com o conhecido “mal dos raios”, que aparece algumas horas após a 

aplicação, com graus variados de mal-estar, náuseas, anorexia e vômitos; alopecia, que 

é temporária e ocorre somente nos locais irradiados  (BRUNER; HIGGS; HAAS, 2001; 

DOWN et al, 1997; BRASIL, 2002).  

 Considerando a agressividade do tratamento radioterápico, aponto como 

essencial a assistência do enfermeiro na prevenção das complicações e minimização 

dos efeitos colaterais. A organização do cuidado ao paciente deve ser realizada durante 
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a programaçao terapêutica, pois é nesse momento que são definidos pela equipe do 

serviço de radioterapia, a partir do tipo de câncer, o local, o número e a freqüência das 

aplicações. 

Outro fator dessa terapêutica é a necessidade da realização diária do 

procedimento, exigindo que a pessoa organize seu cotidiano, em média, por quatro 

semanas (diariamente, de segunda a sexta-feira), para a realização do tratamento. 

Caso ela seja de outro município, será necessária a programação de viagens diárias ou 

fazer um arranjo para residir na cidade, nesse período. Isso configura, no meu 

entendimento, um grande transtorno na vida da pessoa, que, além de vivenciar o 

câncer, necessita afastar-se de suas atividades e família para fazer o tratamento. 

Sægrov; Halding (2004) salientam que o período de tratamento radioterápico é 

muito estressante e drena as energias do paciente, devido aos efeitos colaterais, às 

complicações e à viagem diária para tratamento. Todas essas situações contribuem 

para novas dificuldades na vida do paciente e da família. 

 Acredito também, como Zago (1999), que a visão do paciente oncológico como 

um ser passivo, que precisa submeter-se às intervenções profissionais para remissão 

do câncer, deve ser revista, pois os efeitos de viver com essa enfermidade são 

complexos, quando se considera o indivíduo no seu contexto familiar e social. É preciso 

oportunizar que as pessoas com câncer confrontem-se com a sua doença, no seu ritmo 

e estilos próprios. 

 Pelo exposto, o conhecimento médico sobre a radioterapia tem possibilitado 

evoluções tecnológicas que contribuem para o sucesso do tratamento do câncer. 

Entretanto, o meu interesse vai além. Por compreender que o paciente é um ser social, 



Introdução 37

preocupa-me como o senso comum influencia o conhecimento e a prática em relação 

ao corpo e à saúde daqueles que se submetem à radioterapia, e como eles se integram 

ou não ao conhecimento médico. 

Assim, a convivência com pacientes oncológicos submetidos à radioterapia 

possibilitou refletir sobre algumas questões: o câncer como doença estigmatizada, a 

radioterapia como alternativa terapêutica de cura. E nós, enfermeiros formados no 

modelo biomédico, questionamos esses preceitos e ao mesmo tempo nos inquietamos 

sobre: As complicações da radioterapia são só físicas? De que maneira submeter-se às 

sessões diárias de radioterapia altera a vida dessas pessoas? 

Considerando o câncer e suas terapêuticas, também comecei a refletir se a vida 

social influencia as percepções das pessoas sobre o câncer e a radioterapia. Entendo 

também que o enfermeiro deve favorecer a passagem do paciente e do seu familiar 

cuidador por essa trajetória, sem se ater exclusivamente aos aspectos fisiopatológicos 

das reações da radioterapia. 

Imbuída de responder a tais inquietações, fui procurar na literatura científica 

artigos sobre essas questões iniciais. 

A literatura encontrada que aborda o tema da radioterapia focaliza, com maior 

freqüência, os efeitos colaterais dessa terapêutica, como as reações da pele ou 

radiodermites (ROY et al, 2000, NAYLOR; MALLETT, 2001; SCHRECK et al, 2003; 

D’HAESE et al, 2005; BLECHA; GUEDES, 2006). Algumas obras focam as 

complicações orais no câncer de cabeça e pescoço (SPECHT, 2002; BONAN et al, 

2005). Outras referem a avaliação dos efeitos na qualidade de vida (WENGSTRÖM et 

al, 2000); ou a fadiga e o autocuidado (KRISHNASAMY, 2004).  
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Entretanto, os estudos apresentados não buscaram conhecer a experiência do 

paciente e do familiar cuidador ao lidar com a radioterapia e suas reações, com base no 

senso comum2.  

Portanto, destaco alguns estudos que tiveram uma aproximação com a temática. 

O estudo de Oliveira e Zago (2003) focalizou a experiência do laringectomizado e 

do familiar ao lidar com as complicações da radioterapia, e apontou essa experiência 

como traumática, acentuada pelo sofrimento do paciente, devido a informações 

insuficientes sobre o cuidado.  

Kelsey, Owens e White (2004) realizaram um estudo sobre a experiência de 27 

homens com câncer de próstata em tratamento radioterápico e descreveram que essa 

experiência está relacionada a uma sensação de desconforto pelos efeitos colaterais, 

como a debilitação, hemorróidas e alteração na sua vida sexual.  

Long (2001) objetivou descrever e interpretar a experiência de 20 pacientes em 

radioterapia oncológica após curso informativo, revelando o déficit no cuidado e nas 

informações que não atendem as reais necessidades dessa clientela. Além disso, a 

experiência da radioterapia foi considerada como um momento significativo de 

ansiedade e incerteza, que leva à busca de forças externas para lidar com a situação, e 

também considera um período de autoconhecimento e de re-avaliação da sua vida. 

Verifiquei que esses estudos trazem parcialmente a experiência da radioterapia 

para os pacientes oncológicos, pois não descrevem como essa experiência é 

                                                 
2 O senso comum é entendido por Schutz como “construtos de primeira ordem” que são usados pelos membros de 
uma sociedade. O propósito da ciência social é revelar os significados subjetivos implícitos no universo dos atores 
sociais, pois a realidade já possui sentido para os homens que nela vivem (MINAYO, 2007). 
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construída e como o paciente e o familiar cuidador elaboram ações para lidar com esse 

fenômeno. 

Buscar respostas que evidenciem as características da experiência do paciente e 

do familiar cuidador frente à radioterapia oncológica foi o que me motivou e, por isso, 

considero relevante este estudo. Assim, contrastando essa questão com a minha visão 

de que, na enfermagem, o conhecimento para o cuidado vai além da dimensão 

fisiopatológica, principalmente no contexto do câncer e da radioterapia, o meu interesse 

fluiu para a apreensão da influência da cultura nessa situação, por meio da abordagem 

teórica-metodológica da antropologia interpretativa e médica.  

Pelas observações do cotidiano no serviço de radioterapia, acredito que o 

cliente submetido a essa terapêutica está fragilizado, confuso à medida que se 

descobre com uma doença que culturalmente leva à fatalidade. A partir daí, ele 

submete-se ao tratamento que lhe é recomendado, podendo não participar da decisão, 

pois, culturalmente, a decisão médica é a norma, e o temor de não sobrevier à doença 

é maior.  

Partindo do pressuposto de que o paciente e o familiar cuidador elaboram 

sentidos que irão direcioná-los no processo da radioterapia, considero interessante 

compreender a construção dessa experiência por aqueles que a vivem.  

Frente ao exposto, concordo com Oliveira (2002), quando assinala que estar 

doente, segundo o senso comum, é uma experiência que não se limita à alteração 

somente biológica. Tal experiência é uma construção cultural. Nesse sentido, a doença 

possui relação com a forma com que as pessoas de um grupo social percebem os 

sinais e sintomas, categorizam e atribuem sentidos, articulando avaliações e ações 
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que levam à busca específica para a cura.  

A seguir exponho o que a literatura pesquisada revelou das crenças sobre o 

câncer, mostrando uma cultura que tem sido construída por aqueles que lidam com a 

doença, conforme revelam os estudiosos sobre a temática.  

 

1.3 A influência da cultura na experiência do câncer e da radioterapia 

 

 A concepção sobre o câncer foi sendo definida historicamente pela sociedade, 

com uma visão do senso comum de doença incurável e uma sentença de morte. O 

câncer normalmente é associado a experiências malditas e com conotações 

metafóricas populares de "comer" a pessoa, invadindo o corpo, ou de que é um inimigo 

que precisa ser combatido (SILVA , 2005). 

Com o passar do tempo, a percepção do câncer como uma sentença de morte 

freqüentemente emerge. Essa percepção é chamada de "fatalismo do câncer", ou seja, 

uma convicção de que a morte é inevitável, quando o câncer está presente. Muitos 

indivíduos que expressam essas percepções de fatalismo, também as relatam por meio 

da crença religiosa, fundamentada na punição moral, do tipo:  “Deus quis assim... mas 

ele também vai me ajudar”, revelando sua crença num poder supremo que dita as 

normas para a saúde e a doença (POWE; JONHSON, 1995). 

 Os aspectos trágicos da doença também revelam um panorama do câncer como 

uma doença mutilante, suja, com secreções, necroses e odores, favorecendo o 

afastamento do paciente oncológico do convívio social (RASIA, 2002). 
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 Dessa forma, percebe-se que o imaginário do senso comum vê o câncer como 

uma doença que dá a sensação consciente ou inconsciente de ser devorado por dentro, 

destruído, e essa visão, articulada com a de morte iminente, tem o cunho de ser vista e 

vivida como um castigo de Deus (CASSORLA, 1983; CESTARI, 2005; SILVA, 2005). 

Os relatos sobre as crenças pessoais quanto ao surgimento da doença também 

estão presentes, pois cada cliente conta essa trajetória segundo sua história de vida ou 

sua cultura, como a relação da sua doença com uma história familiar de câncer, de uma 

forma conformista ou de luta. Existe a questão do estigma que envolve a doença, 

segundo Powe (1997), para alguns indivíduos a mera menção da palavra "câncer" 

remetendo a percepções de dor, medo, desesperança e morte inevitável. 

Nesse sentido, verifica-se que o câncer é uma doença que possui uma 

conotação popular de algo que cresce e destrói, associada à punição e ao castigo 

moral, nas sociedades ocidentais (SONTAG, 1984).  

Sontag (1984) foi a autora que há anos destacou os sentidos ocidentais dados 

ao câncer como uma doença cruel, intratável e misteriosa, que requer “combate”. Por 

ser algo que ataca e invade o corpo, o seu tratamento é pensado como um contra-

ataque, uma guerra, fazendo com que, muitas vezes, seja visto como pior do que a 

própria doença. Por exemplo, é comum ouvirmos: a radioterapia é o bombardeamento 

com raios tóxicos; a quimioterapia mata as células do câncer. Os efeitos secundários e 

seus danos para o corpo são justificados, pois a meta é a cura.  

Ainda em relação à cultura da doença, Johnson (1998) nos diz que o câncer, 

como uma doença crônica, tem sua etiologia relacionada ao estilo de vida das pessoas. 

Assim, a cultura tem uma influência nos fatores de risco para o desenvolvimento do 
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câncer, como é o caso do tabagismo, alcoolismo, dieta inadequada, falta de exercícios 

e outros. Nesse sentido, a prevenção primária busca promover a saúde, influenciando 

as pessoas a evitarem os comportamentos de risco. Na prevenção secundária, existem 

convicções culturalmente construídas sobre a saúde e a doença. A atenção que é dada 

ao corpo influenciará o reconhecimento precoce dos sintomas, como o auto-exame de 

mamas. Na prevenção terciária, a cultura orienta a busca do recurso de atendimento à 

saúde (se é o da medicina oficial e/ou popular – o curandeirismo). A cultura afeta 

também a resposta ao diagnóstico e tratamento do câncer e a maneira como cada 

pessoa irá enfrentar a doença. Na presença de metástases no câncer terminal, as 

crenças culturais influenciam nos sentidos elaborados pelas pessoas para lidar com as 

perdas (a morte e as situações socioeconômicas). 

Assim, na vida compartilhada com os outros, as pessoas adquirem crenças que 

as fazem pensar e agir em relação à saúde e à doença. Por exemplo, há sinais e 

sintomas que não são considerados como doenças, mas como um mal-estar 

passageiro, como o resfriado. Assim, alguns sinais e sintomas do câncer, como a tosse 

persistente, podem ser avaliados como resfriado, impedindo o diagnóstico precoce da 

doença.  

Corner (1997) destaca a cultura do câncer construída por nós, profissionais de 

saúde formados no modelo biomédico. Preocupamo-nos mais com o mundo subcelular 

do câncer quando, ao invés disso, deveríamos nos preocupar com o mundo (o corpo) 

da pessoa que vivencia essa enfermidade. Segundo a autora, o corpo é infinitamente 

complexo e suas funções vão além do biológico; por isso as ações de saúde seriam 

mais eficazes se atendessem o ser humano em sua integralidade.  
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 Expondo essa questão e refletindo sobre ela, concordo com a autora, quando 

pontua que a enfermagem pode e deve intervir nessa cultura que está posta, pois tem 

seu foco de atenção para o cuidado integral ao ser humano, e por isso precisamos 

considerar o impacto da doença e seus tratamentos sobre as pessoas envolvidas. Para 

isso, devemos utilizar estratégias que incluam a experiência daqueles que vivem esse 

fenômeno (o câncer), com uma assistência que atenda às necessidades 

biopsicossociais dos indivíduos.  

Com relação às crenças sobre a radioterapia, além da sua associação com a 

bomba atômica, a convivência com os pacientes possibilitou apreender que as marcas, 

os efeitos da radioterapia sobre a pele, como o eritema (vermelhidão) e a falta de pêlos 

podem estabelecer uma estampa para o grupo, ou seja: quem tem marcas está fazendo 

radioterapia, portanto, tem câncer. Dessa forma, a alteração da imagem corporal é um 

fator que está intimamente relacionado à auto-aceitação, numa sociedade que privilegia 

o que é belo, no mundo moderno.  

Em conformidade, Pedrolo e Zago (2002, p.51) referem que “o ideal de corpo é 

um aspecto constantemente avaliado em relação a uma imagem ideal. É um aspecto 

complexo, dinâmico, que raramente preferimos confrontar conscientemente. As 

pessoas desenvolvem diferentes significações de ideais do espaço do corpo, ditadas 

pelas normas sócio-culturais.”. 

 Entendo que a interpretação da experiência da doença e do tratamento pode 

desprender sentimentos e emoções, a partir do significado de viver com o estigma da 

morte, como no câncer. Essa experiência pode ser considerada como uma ruptura 

biográfica, em que os projetos de vida são interrompidos de modo abrupto, a partir do 
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diagnóstico (Bury, 1997). Assim, como estratégias de enfrentamento apreendidas 

culturalmente, o indivíduo pode valorizar demasiadamente suas perdas e entrar num 

processo de sofrimento acentuado; ou pode re-significar o seu viver com a doença e 

apesar dela. Nesse sentido, é pelo confronto das limitações, manutenção das 

atividades possíveis e inserindo novas atividades, tal como validando os desempenhos 

bem-sucedidos, que a pessoa doente começa a adquirir novamente o senso de 

integridade. 

 Saliento que o câncer é uma doença, conforme visto anteriormente, culturalmente 

carregada de estigma e símbolos tais como: é fatal, causa sofrimento, perdas, dor e leva 

ao isolamento social. Esses símbolos vão sendo construídos pelas pessoas que vivenciam 

essa enfermidade ao longo de suas vidas. A cultura afeta o sentido que a pessoa dá à 

experiência de ter câncer e submeter-ser às terapêuticas recomendadas, e à sua própria 

história. Influencia também a história de vida e as formas de ser das pessoas que 

convivem com o doente, pois nascemos e crescemos num grupo social e familiar que 

moldam as nossas crenças, comportamentos e visão de mundo. Assim, esse conjunto de 

situações vividas é interpretado pelo indivíduo segundo a sua construção sociocultural, 

dando sentido a essa experiência (MARUYAMA, 2004) 

 Destarte, acredito ser importante compreender e explicar os sentidos dados pelo 

paciente e o seu familiar cuidador ao processo3 radioterápico, uma vez que estes 

abarcam idéias e ações construídas socioculturalmente pelos envolvidos.  

 

                                                 
3 Processo aqui entendido como uma trajetória diária vivida pelo paciente e o familiar cuidador, durante a realização 
das sessões de radioterapia. 
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1.4. O câncer na família e o familiar cuidador 

 

O objeto de pesquisa deste estudo são as idéias e as ações pensadas e 

implementadas pelo paciente e familiar cuidador, para lidar com a radioterapia 

oncológica, ou seja, a experiência desse grupo social frente a essa terapêutica. Assim, 

considero oportuno trazer alguns aspectos que envolvem a visão da família sobre o 

câncer, o conceito de família da linha socioantropológica e as características com as 

quais são definidos ou eleitos os familiares cuidadores. 

 O câncer, como toda doença grave, leva o doente e sua família a confrontar-se 

com a mortalidade, o que provoca profundas alterações na rotina da vida diária. 

 No domicílio, o paciente oncológico muitas vezes apresenta um sentimento de 

ser um peso para a sua família, e esta, por não saber como enfrentar a doença ou 

mesmo devido ao excesso de zelo, considera o paciente incapaz para decidir sobre sua 

vida e sua doença, ou até mesmo de encarar a gravidade da doença.  

 Por outro lado, a família é a fonte de divulgação dos conhecimentos e das 

práticas desempenhadas no processo saúde e doença. É no convívio familiar que os 

sentidos e as práticas de saúde são construídas e valorizadas (Kleinman, 1988). 

 Se considerarmos que todo paciente é um ser em família, é importante pontuar o 

cuidado à saúde no contexto domiciliar, uma vez que é nesse espaço que os indivíduos 

desempenham suas atividades, constroem laços afetivos ou não, interagem entre si, e, 

em circunstâncias que envolvem uma doença como o câncer, geram necessidades de 

cuidado familiar. Concordo com Elsen (2002), quando assinala que os cuidados 
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implementados pela família têm por finalidade preservar a vida de seus membros, com 

vistas ao alcance pleno de suas potencialidades, conforme suas possibilidades e as 

condições do meio onde vivem. 

 Portanto, observei que um grande número de cuidados praticados pela família é 

culturalmente aprendido através da tradição familiar e outros são aprendidos pelo convívio 

com o sistema profissional. Em situação de doença na família, a busca por solução e/ou cura 

ocorre em etapas, segundo seus conhecimentos culturalmente construídos, culminando com 

a ida ao sistema profissional, para resolvê-los. Assim, verifica-se que a família reconstrói a 

sua cultura no cuidado à saúde/doença, mediante as novas experiências.  

As mudanças que ocorrem na vida do paciente e família, como já  apresentado, 

são muitas. Essas mudanças precisam ser apreendidas pelos enfermeiros, para que o 

cuidado possa extrapolar a visão fragmentada do corpo e do órgão doente.  

 Em situações em que a rotina da família modifica-se, como no caso do câncer e 

do tratamento radioterápico, geralmente a família reorganiza-se, ou seja, todas as 

atividades da família são re-adaptadas na busca de redimensionar o seu cotidiano.  

Kleinman (1988) ajuda a fundamentar minha consideração, ao enfatizar que a 

unicidade da doença como experiência humana, nas suas manifestações sociais e 

pessoais, deve ser o centro da atenção daquele que cuida. Ou seja, trata-se da 

valorização dos conhecimentos psicossociais e culturais que integram a concepção da 

doença e que estão explícitas ou implícitas nas narrativas das pessoas doentes e dos 

seus familiares. Esse modelo de cuidar, segundo Silva (2001), exige a compreensão da 

doença, de como ela é vivida pelas pessoas, numa forma dialógica, e com ele podem ser 

traçados caminhos que favoreçam um viver mais saudável e de melhor qualidade.  
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 Bielemann (2002) revela que, com a doença, a família articula-se e procura 

compreender e interpretar a forma de existir da pessoa doente, buscando alternativas 

para organizar-se com o mundo. Baider (2003) salienta que o câncer, como uma 

doença crônica, impõe demandas ao sistema familiar. A natureza dessas demandas 

varia conforme a severidade do processo de adoecer, com o grau ou tipo de 

incapacidade (sensorial, motora ou cognitiva), bem como com a percepção da 

deformação (facial, da mama ou mesmo uma ostomia), com a severidade do 

prognóstico, do curso da doença e dos protocolos de tratamento (cirurgia, quimioterapia 

e radioterapia), com seus efeitos secundários e os sentidos dados por quem vivencia 

essas demandas. 

Para o presente estudo, se considera pertinente o conceito de família 

apresentado por Sarti (2004), que propõe pensá-la não como uma conceituação a 

priori, mas como  uma “categoria nativa”, ou seja, pensar a família a partir do sentido a 

ela atribuído por quem a vive,  considerando-o como um ponto de vista. A autora 

sugere uma abordagem de família como algo que se define pela história que se conta 

aos indivíduos desde que nascem, por palavras, gestos, atitudes ou silêncios, e que 

será reproduzida e re-significada, por eles, à sua maneira. Assim, a família passa a ser 

uma realidade que se constitui pela linguagem socialmente elaborada e internalizada 

pelos indivíduos. Embora culturalmente instituída, a família comporta uma 

singularidade, pois cada uma constrói sua própria história, ou seu próprio mito, 

entendido como uma formulação discursiva em que se expressam o significado e a 

explicação da realidade vivida, com base nos elementos objetiva e subjetivamente 

acessíveis aos indivíduos, na cultura em que vivem. 
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A esfera familiar, salienta a autora, é uma unidade formada de seres humanos ao 

longo da trajetória de vida, cuidando de si próprios e de outros, pois a maneira de cuidar está 

relacionada com os padrões culturais e com as necessidades de cada indivíduo. A família 

tem a função de dar sentido às relações entre indivíduos e servir de espaço de elaboração 

de experiências vividas. É através do discurso que a família constrói seus mitos e sua própria 

história, que são simbolicamente perpetuados na vida em grupo (SARTI, 2004). 

Assim, pensar os aspectos culturais que envolvem a família do paciente 

oncológico remete para as questões já apontadas, como o impacto do diagnóstico, 

mudanças na rotina, o cuidado domiciliar, o sentido e a construção simbólica da 

experiência, no processo de estar com câncer e fazer radioterapia, observados através 

do senso comum da família.  

Embora não seja o objetivo primário do estudo focalizar a família do paciente 

oncológico, considero relevante fazer um recorte do domicílio, englobando o familiar 

cuidador, uma vez que é nesse contexto que ocorre o cuidado dão paciente e a sua 

sobrevivência possui relação com o suporte familiar.  

Dessa forma, o cuidado no domicílio do paciente oncológico em tratamento 

radioterápico, devido às reações adversas apontadas anteriormente, passa por um processo 

familiar que é culturalmente construído. Nessa trajetória, verifica-se a presença do familiar 

cuidador, que é a pessoa responsável pelos cuidados prestados ao indivíduo enfermo.  

O familiar cuidador, para Cattani e Girardon-Perlini (2004), Elsen et al (2002), surge 

quando ocorre um adoecimento como o câncer e que, por suas características de 

cronicidade, geram situações que precisam da presença de alguém, por longos períodos, 

para prover os cuidados ao enfermo. Assim, nesse momento, alguns membros da família 



Introdução 49

assumem o papel de cuidadores, uma responsabilidade que é culturalmente definida. 

Geralmente, a função do cuidador é assumida por uma só pessoa, denominada de 

"cuidador principal", que pode ser designada como tal, por instinto, vontade, disponibilidade 

ou capacidade. Além desses quesitos, é importante também o sentimento natural e 

subjetivo ligado ao compromisso que foi sendo construído ao longo da convivência familiar.  

O processo para tornar-se cuidador pode ser imediato ou gradual. Obedece a 

certas regras refletidas em quatro fatores, como: parentesco, com freqüência maior 

para os cônjuges; o gênero, com predominância para a mulher, culturalmente 

determinada como "cuidadora" (a que gera, nutre e cuida); a proximidade física de 

quem reside com o enfermo; e, por último, a proximidade afetiva, como a relação 

conjugal e a relação entre pais e filhos (CATTANI; GIRARDON-PERLIN, 2004). 

A construção da experiência do adoecer por câncer e fazer o tratamento 

radioterápico não é vivida somente pelo paciente, mas também pela família e, 

principalmente, pelo familiar cuidador, mediante a sua proximidade com o enfermo, em 

todos os momentos da trajetória da doença e da terapia.  

Destaco alguns estudos que abordaram a experiência do câncer pela família. 

 A importância da participação da família na atenção aos pacientes com câncer 

foi objeto do estudo de Eriksson e Lauri (2000). A participação estava relacionada às 

atividades concretas, como o apoio emocional e a participação nas decisões relativas 

ao cuidado ao paciente. O aspecto mais importante da participação da família era o 

apoio emocional do paciente; entretanto, os familiares disseram não ter participado, 

com o médico, das discussões referentes ao cuidado e não demonstraram interesse em 

buscar informações sobre esse assunto. 
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A experiência, pela família, do adoecer e morrer por câncer de um de seus 

membros, foi descrita por Bielemann (2002). A autora pontua que, apesar da doença 

ser uma experiência individual, as pessoas que ficam junto ao enfermo compartilham de 

muitas experiências comuns, que dão sentido ao viver de cada um; ou seja, é na 

participação que as pessoas constroem uma experiência que irá contribuir para 

transformações pessoais e influenciar suas atitudes como seres humanos. Para a 

autora, o viver é assumir o que a vida nos impõe, é dar-lhe um novo sentido a cada dia.  

Desse modo, vimos que o câncer e submeter-se à radioterapia permeiam a 

construção sociocultural daqueles que o vivem – o paciente e o familiar cuidador. Neste 

estudo, a investigação esteve direcionada para a construção da experiência da 

radioterapia oncológica para aqueles que a vivem, e, para isso, foi elaborada a seguinte 

pergunta, que norteou a pesquisa:  

– Como o paciente e o familiar cuidador constroem os sentidos da experiência da 

radioterapia oncológica?  

 Para responder as questões da pesquisa, se tomou apoio na abordagem 

socioantropológica proposta por Geertz (1989, 1997), que será apresentada no terceiro 

capítulo. A escolha dessa abordagem se deu por entender que ela fornece subsídios 

para apreender a experiência do paciente oncológico e do familiar cuidador frente à 

radioterapia, uma vez que essa terapêutica pode ter diferentes sentidos construídos 

socialmente, integrados por crenças e valores. Ou seja, é a cultura que influenciará o 

paciente e o familiar cuidador para implementar idéias e determinadas práticas, na 

tentativa de conviver com a situação.  
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São esses aspectos que me desafiam na relação com o grupo de pacientes que 

realizam esse tratamento, e que conduziram na definição dos seguintes objetivos: 

 

1.5. Objetivos 

 

Objetivo Geral 

Compreender os sentidos da experiência da radioterapia oncológica para o 

paciente e o familiar cuidador, e integrá-los em significados socialmente construídos, 

por meio da análise etnográfica interpretativa.  

 

Objetivos específicos 

- Descrever o contexto da experiência da radioterapia oncológica para o 

paciente e seu familiar cuidador; 

- Apreender os sentidos dados pelos informantes sobre a experiência de ter 

câncer e submeter-se ao tratamento radioterápico. 

- Interpretar como os sentidos obtidos dos pacientes e de seu familiar cuidador 

se integram, fornecendo significados sobre o fenômeno. 

Os resultados deste estudo possibilitaram gerar conhecimentos com os quais 

a(o) enfermeira(o) poderá reconhecer as diversas dimensões que constituem a 

experiência do câncer e da radioterapia oncológica, do ponto de vista dos indivíduos 

afetados e de seus familiares, e inseri-las no planejamento do cuidado. 



2. A ANTROPOLOGIA INTERPRETATIVA E MÉDICA: pressupostos teórico-

metodológicos 

 

 Segundo Alfara Jr e Mertz (2006), os pressupostos teóricos na pesquisa social 

são como lentes para estudar o fenômeno e compreender seus aspectos primordiais. 

Para os autores, nenhum quadro teórico fornece uma explicação perfeita para o que 

está sendo estudado, mas ele nos orienta para os aspectos principais e a metodologia. 

Considerando que o objeto desta pesquisa são os significados interpretados pelo 

pesquisador, a partir dos sentidos dados às idéias e ações do paciente e do familiar 

cuidador para lidar com a experiência da radioterapia oncológica, para tanto busquei a 

abordagem teórica da antropologia interpretativa e médica. Essa abordagem teórica faz 

a intersecção entre o corpo, a mente e a vida social, e abrange os aspectos biológicos, 

ecológicos, culturais, simbólicos, pessoais e sociais relacionados à experiência da 

doença e do tratamento. 

 Dentre as várias correntes antropológicas, interessa-me a interpretativa, 

originária do modelo americano da antropologia cultural.  Nesse modelo, o objeto de 

estudo da antropologia interpretativa é a cultura.  Embora a cultura possa ser definida 

por dezenas de conceitos, ela é aceita como sendo um processo coletivo e resultante 

das experiências individuais.  Portanto, ela é simbólica e social; dinâmica e estável; 

seletiva, regional e universal; determinante e determinada (UCHOA; VIDAL, 1994). 

 O paradigma interpretativo ou hermenêutico foi tomado como base para a 

antropologia, por Clifford Geertz (1989), nos anos 70 do século passado. Sua 
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orientação é a compreensão do mundo da experiência, do ponto de vista daqueles que 

a vivem. Assim, a hermenêutica, base metodológica para a interpretação dos 

fenômenos sociais, acompanha a perspectiva ontológica da compreensão do sentido do 

ser. 

A experiência, segundo Alves (1993), é mais complexa do que os significados 

elaborados para explicá-la, pois estes trazem sempre quadros parciais e inacabados de 

uma realidade dinâmica, no diálogo com o outro. 

Dutra (2002) ressalta que a experiência é sempre organizada pela história, pela 

cultura das pessoas e situações vivenciadas, ordenadas parcialmente pela linguagem. 

Assim, é por meio da linguagem que a pessoa reorganiza sua experiência, de forma 

coerente e significativa, dando um sentido ao evento (SILVA; TRENTINI, 2002). 

Entendo que a linguagem transporta o senso comum dos sentidos da 

experiência. A experiência pode ser comum a muitas pessoas, mas o conhecimento é 

individual, porque precisa de uma elaboração subjetiva e intersubjetiva, mediada pelo 

senso comum, pela experiência de quem a vive, tornando-se uma referência para cada 

pessoa (MINAYO, 2007). 

Nesse sentido, salienta Silva (2005), a experiência é construída nas práticas das 

pessoas e é organizada pela linguagem, e os sentidos dados à experiência determinam 

ações e comportamentos. Desse modo, as experiências de vida constituem-se 

expressão cultural, isto é, formas simbólicas construídas socialmente, pelas quais as 

pessoas se orientam e se comportam no mundo.  
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Para Geertz (1989; 1997), a cultura é uma rede de significados elaborados por 

um grupo social, para perceber, entender e organizar o mundo em que vivem; isto é, a 

cultura é um sistema de símbolos local, específico. Para se conhecer uma cultura é 

preciso apreender os símbolos compartilhados pelos membros dessa cultura, 

interpretando-os e considerando-os dentro do contexto grupal. 

Para que o pesquisador possa conhecer a cultura, salienta o autor, é necessário 

compreender as estruturas sociais conceituais que estão interligadas e que, em geral, 

são inicialmente estranhas, mas passam a ser apreendidas à medida que ele conhece 

as características culturais do grupo em estudo. Pela sua análise, o pesquisador 

consegue organizar os sentidos dados aos fenômenos da vida, e integrar as conexões 

entre as formulações teóricas e as interpretações descritivas, construindo os 

conhecimentos culturais da experiência, que são os significados. 

Geertz (1989) baseia-se em Ricoeur, filósofo da hermenêutica social, ao integrar 

os pressupostos do pensamento hermenêutico-interpretativo à antropologia. Para se 

compreender a cultura é preciso interpretar o sentido da linguagem, pois a cultura 

transcende ao que pode ser visto da realidade. Porém, não basta interpretar o que foi 

dito, mas é preciso explicar o modo como os sentidos são apresentados e 

contextualizados. Construir significados é interpretar explicando compreensivamente o 

que está implícito e explícito nas idéias e práticas dos grupos sociais.  

 Contudo, é aceito que a cultura não é a única influência para o indivíduo.  É apenas 

uma dentre várias, as quais incluem fatores individuais (idade, gênero, personalidade e 

experiência), fatores educacionais (formais e informais) e os fatores socioeconômicos 

(classe social, status econômico, redes de apoio social) (HELLMAN, 2003). 
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Assim, a antropologia pode ser entendida como uma forma de conhecimento 

sobre a diversidade cultural, isto é, como a busca de respostas para entendermos o que 

somos, a partir do espelho fornecido pelo “outro”; como uma maneira de se situar na 

fronteira de vários mundos sociais e culturais, abrindo janelas entre eles, por meio das 

quais podemos alargar nossas possibilidades de sentir, agir e refletir sobre o que, afinal 

de contas, nos torna seres singulares, humanos, no processo saúde e doença 

(UCHOA; VIDAL, 1994).  

 Para o contexto de saúde/doença, os aspectos simbólicos da doença e sua 

terapêutica são importantes de serem interpretados e compreendidos pelos 

profissionais de saúde. Da preocupação com esse aspecto, surgiu, na década de 80, a 

antropologia médica, como um ramo da antropologia cultural e social. Os 

pesquisadores da antropologia médica têm, como objeto de seus estudos, o modo 

como as pessoas explicam as causas das doenças (nas diferentes culturas e grupos 

sociais), os tipos de tratamento em que acreditam e aos quais recorrem; e como as 

práticas estão relacionadas com as mudanças biológicas e psicológicas no organismo 

humano, tanto na saúde como na doença (HELMAN, 2003). 

 A antropologia médica possibilita compreender o que um determinado grupo 

social associa à doença e saúde, considerando tanto a experiência dos sadios como a 

dos doentes. Nesse contexto, a doença é vista como parte de processos simbólicos, e 

não é percebida e vivenciada de forma universal. A doença é um processo de 

experiência e suas manifestações irão depender dos fatores culturais, sociais e 

psicológicos, junto com os processos biológicos (HECK, 2000). 
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 Essa perspectiva teórica considera a saúde, e tudo o que se relaciona a ela, 

como fenômeno culturalmente construído e interpretado. Nessa perspectiva, a doença 

não é um fenômeno somente biológico, mas é concebida como um processo vivido, 

cujo significado é elaborado nos contextos culturais e sociais (LANGDON, 2003). 

Silva (2001) expõe que, na perspectiva interpretativa da antropologia médica, a 

cultura não é somente uma maneira de representar a doença, mas ela é essencial 

para a sua construção da doença como realidade humana.  

Nesse sentido, a cultura permite aos indivíduos, as famílias e aos grupos sociais 

interpretarem as suas experiências e guiarem suas ações. Essa concepção estabelece 

ligação entre as formas de pensar e de agir das pessoas, ou seja, entre os aspectos 

cognitivos e pragmáticos da vida humana. Assim sendo, considera-se que as 

percepções, as interpretações, as ações, até mesmo no campo da saúde, são 

construídos culturalmente. Mesmo que se abordem diferentes aspectos que afetam a 

área da saúde, qualquer desordem, física ou psicológica, estes podem ser alcançados 

pela mediação cultural, pois a desordem é sempre interpretada pela pessoa que a 

sofre, pelas famílias e pelos profissionais da saúde, embora não tenham todos os 

mesmos níveis de explicação (UCHÔA; VIDAL, 1994).  

É dessa maneira que a noção de experiência une-se ao conceito de 

enfermidade. Segundo Kleinman (1988), estar doente inclui a experiência dos sintomas 

e do sofrimento, do monitoramento do processo corporal e a explicação dada pelos 

sentidos do senso comum às formas de angústia causada pelo adoecer, conforme o 

relato do paciente ao lidar com a doença. 
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O termo experiência da enfermidade é descrito por Alves (1993, p.263) como os 

“meios pelos quais os indivíduos e grupos sociais respondem a um dado episódio de 

doença”.  Essa resposta é construída no âmbito familiar mediado pela cultura, aliada à 

apropriação dos conhecimentos médicos existentes no universo sociocultural em que 

se inserem. Assim, para analisar essa experiência, devemos considerar que a mesma 

possui aspectos tanto sociais como cognitivos, tanto individuais como coletivos, ou seja, 

é uma realidade construída por processos significativos intersubjetivamente partilhados. 

Langdon (2003), retomando a perspectiva da cultura como um sistema simbólico, 

afirma que a doença é vista como um processo e não como um momento único ou uma 

categoria fixa. É uma seqüência de eventos que possui dois objetivos: o primeiro é 

entender o sofrimento, no sentido de organizar a experiência vivida, e o segundo é 

buscar o alívio do sofrimento. Para entendermos a percepção e o sentido, é preciso 

acompanhar o seu episódio, o seu itinerário terapêutico, bem como os discursos dos 

envolvidos, em todos os passos da seqüência de eventos.  

 A doença como processo, segundo Langdon (2003) é caracterizada pelos 

seguintes aspectos:  

a) reconhecimento dos sintomas (presença de sinais indicativos de que o corpo não vai 

bem). Diferentemente da biomedicina, os sinais da doença não se restringem ao corpo 

ou aos sintomas corporais, mas o contexto onde o indivíduo está inserido também faz 

parte das fontes de sinais, que são considerados na identificação da doença, nas suas 

causas e significados, para entender o porquê da sua existência;  

b) diagnóstico e escolha de tratamento (o processo de diagnóstico é instituído para que 

o paciente e a família possam decidir o que fazer). Quando a doença é considerada não 
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grave, a cura pode vir de um chá ou uma visita a uma unidade básica de saúde. Na 

situação de doença grave, com sintomas anômalos, como o câncer, ela pode ser 

interpretada como conflitos nas relações sociais ou espirituais e, aí, a busca envolve 

sistemas populares de cuidado, como benzedeiras, xamã ou outros profissionais que 

possam ajudar. A escolha do tratamento será determinada pela leitura dos sinais da 

doença negociada pelo paciente e seus familiares;  

c) avaliação – uma vez feito o tratamento, paciente e família avaliam os seus 

resultados. Em algumas situações é preciso re-diagnosticar a doença, com base na re-

interpretação dos sinais já reconhecidos ou na identificação de novos sinais e, com 

isso, outro tratamento é escolhido. Muitas vezes a doença ameaça a vida e desafia o 

significado da existência, assim as pessoas envolvidas nesse processo procuram sinais 

extracorporais para compreender a experiência de sofrimento.  

Concordo com a autora, quando assinala que a doença é entendida como um 

processo subjetivo construído pelos conhecimentos, crenças, valores e práticas 

adquiridas nas relações sociais. Não é um conjunto de sintomas físicos observados 

numa realidade empírica, mas um processo intersubjetivo no qual a experiência é 

mediada pela cultura de um grupo. 

No contexto do processo saúde/doença, Almeida Filho (2001) faz uma distinção 

no significado das várias concepções de doença e sobre os termos relacionados: 

disease – patologia; illness – enfermidade e sickness – doença. Percebe-se que, 

embora os termos possuam tradução diferenciada entre os autores, eles revelam a 

forma distinta como a doença é caracterizada pelos seguidores da antropologia 

médica. Esses conceitos são elaborados como guias de trabalhos de campo, no 
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sentido operacional, e, também são abordados como distinções paradigmáticas que 

fornecem uma estrutura para se estudar os sistemas culturais, especificamente o 

sistema de cuidado de saúde, proposto por Kleinman (1988). 

 Kleinman  (1980) inspira-se em Geertz, ao referir que a cultura fornece modelos 

de (sistema de símbolos usado para interpretar o mundo e agir nele) e para (ao agir, a 

pessoa remodela a realidade, recriando-a) os comportamentos humanos relativos à 

saúde e à doença. Esses modelos têm por base o pressuposto de que todas as 

atividades de cuidado em saúde são respostas socialmente organizadas frente às 

doenças, e podem ser estudadas e compreendidas como um sistema cultural. Da 

mesma forma que outros sistemas culturais (parentesco, religião, linguagem), o 

sistema de cuidado à saúde se insere no contexto cultural, por meio dos significados 

simbólicos que contém e se apóia em modelos de interações interpessoais e em 

instituições sociais.  

 Além disso, o autor considera que a pluralidade de interpretações, divergências 

e negociações envolvidas nos episódios de sofrimento da pessoa, até se chegar a um 

diagnóstico nos sistemas locais de saúde, está organizada num modelo social de 

resposta às doenças, correspondendo aos padrões de crenças sobre as causas, as 

normas, as relações de poder, bem como os locais onde ocorrem as interações.  

Dessa forma, os sistemas locais de saúde relacionados no modelo de Kleinman 

(1980) são: o sistema profissional refere-se as profissões de cura organizadas e 

burocratizadas. A biomedicina é um exemplo, mas também faz parte a homeopatia e a 

acupuntura; o sistema popular, também designado como tradicional ou folk, refere-se 

aos grupos que desempenham papéis de cura sem regulamentação e possuem um 
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conhecimento informal, como os benzedeiros e curandeiros; o sistema familiar é 

considerado a matriz que contém o indivíduo, suas redes sociais e as crenças da 

comunidade e suas atividades. É no campo familiar que a doença é identificada e as 

primeiras decisões e ações são feitas. Apesar de ser um campo leigo, ele é central, e 

talvez seja o mais importante por ser o nexo entre os demais.  

Considerando a doença como um processo, Kleinman (1988) desenvolveu o 

Modelo Explicativo ou Modelo Explanatório (ME), que sistematiza o estudo dos 

modelos adotados por diferentes tipos de pessoas quando enfrentam problemas de 

saúde. Os sistemas de cuidados à saúde são sistemas culturais que possuem 

organização interna de saberes e um sistema de significados, configurando-se num 

modo próprio de explicar e buscar a resolução de problemas de saúde. Também 

definem os papéis dos cuidadores e pacientes, bem como a natureza de suas 

interações nos encontros terapêuticos (ALONSO, 2003; LIRA et al, 2004)  

 Há uma distinção entre os MEs utilizados pelos profissionais de saúde (ME 

profissional) o ME utilizado pelos doentes e família (ME leigo). Ambos explicam como 

a doença e o tratamento são entendidos e vividos pela sociedade, e como são 

realizadas as escolhas pelas terapias e terapeutas, o que possibilita a elaboração do 

significado pessoal e social da experiência da doença. Assim, a interação entre os dois 

MEs permite a compreensão de como são desenvolvidos o processo de assistência à 

saúde, com base nas crenças, normas de condutas e expectativas que envolvem a 

sociedade (SILVA, 2005).  

 Lira et al (2004) pontuam que a análise da singularidade da doença crônica 

revela os limites da abordagem da biomedicina relacionados ao tratamento do 
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processo patológico, sendo necessário instituir um sistema de cuidado humano que 

represente uma ampliação da perspectiva de apreensão do fenômeno. A enfermidade, 

na perspectiva antropológica, é polissêmica e multifacetada; as experiências e eventos 

a ela relacionados revelam ou ocultam muitos significados. Dessa forma, o foco central 

do cuidado ao paciente é o de interpretar os significados da enfermidade para aqueles 

que a vivem.  

A seguir, a Figura 1 apresenta uma representação dos MEs e da rede 

semântica da enfermidade. 

 
Figura 1 – ME, redes semânticas e procura por cuidados de saúde. 
Fonte: Kleinmann (1988) apud Lira (2004:152)  
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Complementando, Uchoa e Vidal (1994) salientam que a identificação de MEs 

permite avaliar a distância que separa os modelos médicos e não médicos, o exame 

da interação entre eles e a análise dos problemas de comunicação que surgem do 

encontro entre modelos culturais e modelos médicos, durante as atividades clínicas, 

educativas ou de pesquisa.  

Em consonância, continuam os autores, o modelo de análise de redes 

semânticas possibilita a compreensão dos diferentes fatores que participam da 

construção cultural dos problemas de saúde e dos esforços terapêuticos para resolvê-

los. A significação dos eventos patológicos seria construída em redes de significação 

por meio das quais os elementos cognitivos, afetivos e vivenciais são articulados sobre 

o universo das relações sociais e das configurações culturais. São essas redes de 

símbolos associadas às doenças dos indivíduos que são utilizadas para as pessoas 

interpretarem o vivido, articularem a experiência e exprimi-la de forma socialmente 

legítima (UCHÔA; VIDAL, 1994). 

 Os pressupostos teóricos descritos possibilitam considerar que o objeto do 

estudo leva a uma metodologia e um método de pesquisa que possam explicar os 

fenômenos socioculturais através da interação dos indivíduos, isto é, onde seja 

reconhecida a dialética entre indivíduo e sociedade (JAPIASSU, 2002). 

Entendo que é pela análise cultural que poderemos ampliar os conhecimentos 

sociais sobre o fenômeno em estudo. Para tanto, a metodologia a ser empregada é a 

que integra a antropologia interpretativa ao método etnográfico, e que será apresentada 

a seguir. 



3. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Uma vez que o presente estudo tem por objetivo compreender os sentidos da 

experiência da radioterapia oncológica para o paciente e o familiar cuidador e integrá-

los em significados socialmente construídos, por meio da análise etnográfica 

interpretativa, entendo que a opção metodológica adequada é a abordagem 

metodológica qualitativa. Minayo (2007) afirma que a metodologia qualitativa preocupa-

se com os significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, resultantes de 

ação humana objetiva, apreendidos no cotidiano, da experiência e da explicação das 

pessoas que vivenciam determinado fenômeno.  

A abordagem qualitativa, segundo Mercado-Martinez e Bosi (2004) e Turato 

(2005), está interessada no microssocial, com base nas palavras, histórias e narrativas 

cujo interesse é a dimensão subjetiva, ou seja, as experiências e os processos de 

significação, nos quais o olhar central está no reconhecimento do ponto de vista do 

outro, e nas ações observáveis. 

Justifico, portanto, a escolha da abordagem metodológica qualitativa pelo fato de 

ela poder levar à descoberta dos significados da experiência da radioterapia oncológica 

para o paciente e o familiar cuidador, foco desta pesquisa. E também por utilizar 

estratégias de coleta de dados como a observação, a análise documental, as 

entrevistas em profundidade, que possibilitam identificar a experiência na perspectiva 

dos informantes, a partir de seus relatos, crenças, opiniões, atitudes e emoções 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986; SILVA, 2005). 
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 Na busca de ferramentas metodológicas da antropologia que me aproximassem 

do grupo social do estudo, auxiliando a compreensão do sentido de suas experiências, 

busquei no método etnográfico uma forma de olhar de perto e de dentro a experiência 

de quem a viveu. 

 

3.1. O método etnográfico 

 

 A etnografia, como um processo de imersão no cotidiano da cultura do outro, é o 

estudo da realidade social pela observação direta e requer procedimentos 

metodológicos, recursos e técnicas específicas (COSTA, 2004). 

Aquino (2001) ressalta que, na Antropologia Social, o termo "etnografia" possui 

dois sentidos: o primeiro refere-se a um conjunto de técnicas utilizadas para a coleta de 

dados sobre valores, hábitos, crenças, práticas e comportamentos de um grupo social; 

o segundo é o relato escrito resultante do emprego de diferentes técnicas. O estudo 

etnográfico considera a noção de cultura pelo conhecimento já adquirido que as 

pessoas utilizam para interpretar as experiências e gerar comportamentos, abrangendo 

o que elas fazem, o que sabem e as coisas que constroem e usam.  

A busca de significados de ações e representações, vistas como não 

dissociáveis, é mencionada por Costa (2004, p. 2) como sendo  

parte de um entendimento das práticas cotidianas e dos discursos, com 
atenção minuciosa ao empírico, sem reduzir a abordagem da cultura a 
comportamentos episódicos ou a interpretações explicitadas pelos 
atores sociais. Ainda que estas interpretações sejam dados relevantes – 
que nos permitem captar os sentidos atribuídos pelos sujeitos à sua 
ação, configurando o que tem sido denominado de “modelo nativo”-, elas 
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devem ser tomadas como interpretações intermediárias através das 
quais o antropólogo deve olhar. 

 

Dessa forma, a hermenêutica moderna, na qual se inscreve a antropologia 

interpretativa, propõe repensar a prática investigativa, transformando observador e 

observados em interlocutores numa relação dialógica, incorporando os sentidos 

construídos pelos atores sociais, não reproduzindo somente o modelo do “outro”. Para 

isso, é necessário o aguçar da sensibilidade, a atenção meticulosa a tudo o que diz 

respeito à vida dos sujeitos da pesquisa e, além disso, desvendar o contexto das 

perspectivas e o conjunto de valores do próprio pesquisador (COSTA, 2004). 

Para contextualizar, conforme a autora coloca são necessários dois tipos de 

compreensão: a segmentação e a descrição dos elementos significativos de formas 

simbólicas e a determinação da importância desses elementos para o todo. 

A consideração do contexto do estudo, segundo Caria (1997), que o pesquisador 

realiza, visa lutar contra dois tipos de redução: a primeira é a redução etnocêntrica e a 

sua potencial ocultação; e a segunda, a redução teórica e a sua hiper-formalização. A 

consideração do contexto dos informantes do estudo possibilita que o pesquisador 

amplie sua percepção das construções simbólicas dos atores (relativizando o 

etnocentrismo espontâneo e o seu processo de seleção circunstancial) e permite a 

profundidade das interpretações científicas (relativizando o etnocentrismo teórico e o 

seu processo de seleção formal).  

Nesse pensar, a pesquisa etnográfica busca apreender as partes e o todo 

dialeticamente, e também tenta explicar as causas da existência de determinadas 

condutas, rituais, instituições. Além de tentar compreender os significados da 
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experiência dos sujeitos, elaborados no vivido, e complementados pelas categorias de 

explicação e compreensão, são reunidos como interpretação no arco interpretativo 

proposto por Ricoeur, levando à fusão de horizontes entre os informantes e o 

pesquisador (COSTA, 2004). 

Logo, a etnografia é uma ciência interpretativa, pois o homem, como criador da 

cultura, constrói e reconstrói os sentidos dos fenômenos que podem ser interpretados. 

Geertz (1989) propõe a etnografia como realizadora de uma descrição densa, na qual o 

papel do pesquisador é o de descrever o discurso social, anotando-o, transformando-o 

em conhecimento científico.  

 Para a produção do conhecimento que se constrói ao redor da experiência 

concreta do campo, Brandão (2004) afirma que é necessário um trabalho de campo 

intensivo. Essa concepção está embasada em Malinowski, que incorporou uma tradição 

antropológica que agrupa teoria geral e pesquisa científica, resultando em uma análise 

da cultura através de uma descrição metodologicamente orientada, a etnografia.  

Destaco os conceitos propostos por Geertz (1997) de experiência próxima e 

experiência distante; o primeiro compreende as categorias utilizadas no cotidiano – o 

que é dito pelo informante; o segundo compreende os conceitos que o etnógrafo pode 

utilizar na escrita acadêmica. A antropologia deve trabalhar com ambas as esferas 

conceituais, salienta Brandão (2004), uma vez que elas seriam a chave para a 

interpretação da vida social de um grupo específico. Ou seja, a etnografia deve captar 

os conceitos da experiência próxima e estabelecer conexões com os da experiência 

distante, pois interpretar princípios subjetivos dos “outros” não significa entender seus 
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sentimentos, mas necessita de um estranhamento, para transformar a cultura em textos 

passíveis de interpretação. 

 Nesse sentido, Geertz (1989) lembra que, na etnografia como uma descrição 

densa, o pesquisador constrói um “texto” a partir dos relatos dos informantes e 

descreve com detalhes todos os aspectos da influência da cultura na interpretação de 

viver o fenômeno. A textualização é, na verdade, o momento em que crenças, rituais, 

tradições ou simples acontecimentos são marcados como um conjunto potencial de 

significados. A cultura é um "texto" que deve ser lido e interpretado e é o material de 

trabalho da antropologia. Por isso, encontrar o sentido dos fenômenos é tarefa do 

pesquisador.  

Sato e Souza (2001) salientam que a etnografia se caracteriza por: documentar o 

não documentado; obter sempre uma descrição, como produto de trabalho analítico; 

permanecer muito tempo no campo; interpretar e integrar conhecimentos locais junto 

com a descrição; construir conhecimentos, descrever realidades particulares, 

relacionando-os às inquietações teóricas gerais. Assim, o etnógrafo observa e, 

paralelamente, interpreta. 

 Dessa forma, o relato do outro é uma interpretação êmica, ou seja, um conjunto 

de explicações que faz parte do segmento ao qual o sujeito pertence, com um caráter 

coletivo e não individual. Já a análise ética deve ser produzida teoricamente pelo 

antropólogo. O pesquisador deve estar atento para não tomar a fala do nativo como um 

discurso transparente, mas sim considerar as representações contidas nas falas do 

mesmo (interpretação êmica) como dados etnográficos que deverão ser interpretados a 
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partir das formulações teóricas da antropologia, constituindo-se na dimensão ética da 

análise (ROMANELLI, 1998). 

 O objetivo do pesquisador etnográfico é estudar os fenômenos, a partir dos 

componentes de um grupo cultural, do seu sistema de significados e apreender sua 

ótica do mundo, tal como é definida pelo grupo. O método etnográfico possibilita que os 

pacientes narrem suas experiências da doença e do tratamento, e expressem suas 

necessidades com suas próprias palavras. E estas são interpretadas e relativizadas ao 

seu contexto social, gerando conhecimento científico (SILVA, V.G., 2000).  

 A fim de alcançar seu objetivo investigativo, o pesquisador deve lançar mão de 

métodos de coleta de dados, que, na etnografia, são a observação participante e a 

entrevista em profundidade. Podem-se acrescentar a análise documental, o registro 

fotográfico, dentre outros. 

 Em consonância ao exposto, delimitei como norte para a coleta de dados as 

etapas para a pesquisa etnográfica propostas por Hammersley e Atkinson (2007). Vale 

salientar que estas não acontecem separadamente na prática investigativa, ou seja, 

elas ocorrem concomitantes:  

a) seleção do contexto social: o contexto pode ser estudado de diferentes ângulos, 

envolvendo: o local/situação, o grupo social a ser estudado, as questões e o roteiro de 

observação; isto é, são todos os aspectos relacionados com o problema de pesquisa. 

Um contexto pode ter vários ângulos, mas nem todos poderão ser alvo de investigação. 

Assim, é importante considerar as dimensões existentes. Uma delas é o ambiente 

social de investigação – o local/contexto onde será realizada a pesquisa. Outra, as 

pessoas – Quem são os sujeitos do estudo? Eles devem pertencer a categorias formais 
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e informais e devem conter os informantes-chave4. O conjunto de informantes deve ser 

diversificado, de forma que possibilite a apreensão de semelhanças e diferenças do 

contexto estudado. São também dimensões: o tempo – quando observar; e as 

situações/locais – devem ser selecionadas as situações/locais que representem as 

construções sociais do fenômeno a ser investigado.  

b) o trabalho de campo: é a fase principal do estudo etnográfico, pois o pesquisador 

deve planejar a sua entrada no campo com contatos prévios, esclarecendo a finalidade, 

o objetivo e as estratégias para a coleta dos dados do estudo. São realizados também 

os encaminhamentos para o comitê de ética, visando a aprovação para a realização do 

estudo. Existem duas estratégias fundamentais: a observação participante, que objetiva 

descrever o ambiente, os sujeitos e as atividades que podem ocorrer em diversos níveis 

– ela deve ter um roteiro e ser orientada por questões norteadoras que, após, serão 

focalizadas; e a entrevista, com questões amplas e também depois mais focalizadas 

para o objeto de estudo. 

c) a análise dos dados: é uma das etapas mais atrativas e criativas durante a trajetória 

de investigação etnográfica, pois o pesquisador necessita reconhecer, nos dados, os 

aspectos do contexto estudado, com o propósito de encontrar significado no material 

informativo proveniente das fontes utilizadas. Esses dados constituem-se em peças de 

um quebra-cabeça que o pesquisador tem que ir encaixando, até incorporar a um 

esquema de significados coerente com a realidade estudada, e que aos poucos possa 

guiá-lo para a descrição e compreensão. A análise também pode constituir-se num 

processo complexo da pesquisa, pois a natureza dos dados, normalmente registrados 

                                                 
4 Informantes chave:  são os informantes mais dispostos a falar, com maior experiência no ambiente, conhecedores 
da cultura, além de terem um envolvimento real com o grupo e tempo disponível 
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em textos narrativos ou imagens aliadas à multiplicidade das informações, exigem 

esforços e perícia do pesquisador. 

d) análise final dos dados: compreende a descrição densa do estudo etnográfico, 

focalizando as unidades de sentido e os núcleos de significados, contextualizados. 

A análise dos dados no método etnográfico, como na maioria dos estudos que 

seguem a abordagem metodológica qualitativa, pode levar a três obstáculos, conforme 

Minayo (2007). O primeiro deles é a ilusão da transparência, como se o real se 

mostrasse nitidamente ao pesquisador; o segundo é o que leva o pesquisador a 

sucumbir à magia dos métodos e técnicas, e esquecer-se do essencial, que é a 

fidedignidade ao material coletado; e o terceiro e último obstáculo, comum na 

interpretação dos trabalhos empíricos, é a dificuldade de juntar teorias e conceitos com 

o material colhido no campo.  

Uma das formas para resolver esse problema, segundo Aquino (2001), é atentar 

para os fios discursivos, como forma de captar quatro modos distintos de um corpus ou 

texto, em uma pesquisa etnográfica. Esses modos são: a narração – que implica realçar 

a importância de um sujeito falar de si mesmo, narrar como se dá a construção e a 

organização da experiência pessoal e profissional, ou seja, as formas de captar o dito 

pelos informantes, mostrando a posição do sujeito que fala; a descrição – que significa 

descrever os acontecimentos repetitivos e as atividades cotidianas dos atores sociais; a 

interpretação – que é um modo de leitura que considera a possibilidade de reconstruir 

os processos e as relações que se constituem nas interações, revelando múltiplos 

aspectos do cotidiano do local de pesquisa; a compreensão – que consiste em dizer 

que a relação do homem com o pensamento, a linguagem e o mundo não é direta, mas 
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se faz por meio de mediações, quando o pesquisador interpreta e compreende os 

sentidos dados ao fenômeno.  

Entendo que os fios discursivos são na verdade, o caminho para a realização da 

análise dos dados de uma pesquisa etnográfica.  

 

3.2.  A operacionalização do estudo  

 

 A descrição do percurso metodológico deste estudo está em conformidade com 

as etapas propostas por Hammersley e Atkinson (2007), apresentadas anteriormente. 

 

 3.2.1 O contexto social do estudo 

Segundo Hammerley e Atkinson (2007), o contexto social envolve a seleção do 

local e os informantes do estudo.  

O contexto social selecionado foi o CRO-UFPel, na cidade de Pelotas, no interior 

do Estado do Rio Grande do Sul; e, posteriormente, o ambiente domiciliar dos 

informantes (apresentado no Capítulo 4). 

O Município de Pelotas localiza-se às margens do Canal São Gonçalo, que liga a 

Laguna dos Patos (maior laguna de água doce do mundo) e a Lagoa Mirim (a maior do 

Brasil). Possui uma área de 1.922 km2 e uma altitude média de sete metros acima do 

nível do mar, o que lhe confere um clima subtropical úmido, com temperatura média 

anual de 17,6ºC. Há predomínio de planícies, serras e coxilhas e uma flora 
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diversificada, que abrange formações florestais, campestres, litorâneas e vegetação 

típica de banhados. Localiza-se na encosta sul da Laguna dos Patos, na confluência 

das rodovias BR 116, BR 392 e BR 471, que, juntas, fazem a ligação com países do 

Mercosul e com todas as capitais e portos do Brasil. A cidade de Pelotas está localizada 

a 250 km de Porto Alegre (capital do RS); a 135 km da fronteira do Uruguai, pelo 

caminho de Jaguarão, e a 220 km, pelo Chuí; e a 600 km da fronteira da Argentina.  

Na cidade de Pelotas, existem dois serviços que realizam o tratamento 

radioterápico. O CRO-UFPel, em que os pacientes são tratados com aparelho com 

fonte de cobalto 60, e onde a clientela atendida é exclusiva do Sistema Único de Saúde 

(SUS). E o Centro Regional de Oncologia (CERON), no qual os pacientes são tratados 

com acelerador linear. Ambos atendem à clientela da Região Sul do Estado do RS. 

Entretanto, o estudo foi desenvolvido somente no CRO-UFPel, pelo fato da 

administração do CERON não permitir qualquer tipo de estudo, justificando-se no fato 

de que atende pacientes do setor de saúde privado e que estes precisam ser 

resguardados, embora atenda também clientes do SUS. 

O CRO-UFPel foi fundado em 18 de setembro de 1978 e presta atendimento à 

clientela oncológica, pelo SUS da Região Sul do país pertencente a 3ª. Coordenadoria 

Regional de Saúde (os municípios de Capão do Leão, Canguçu, Piratini, Pinheiro 

Machado, Arroio Grande, Santana do Livramento, Santa Vitória do Palmar e Bagé, 

entre outros). O tratamento radioterápico realizado é pela teleterapia com fonte 

radioativa de origem nuclear (Cobalto 60), para o tratamento em profundidade. O 

atendimento aos pacientes ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 

13:30 às 17:30 horas. O número de pacientes atendidos diariamente no serviço é em 
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torno de 20, perfazendo uma média de 25 pacientes ao mês, com um número de 800 

aplicações mensais. O serviço também disponibiliza tratamento de pele por meio de 

Raio X. São tratados todos os tipos de câncer, com exceção do câncer de mama, 

devido a problemas do aparelho (angulação inadequada). 

Para exemplificar, apresento o perfil dos pacientes atendidos no CRO-UFPEL – 

mês de abril/2007 (segundo ficha cadastral do serviço), no Quadro 1. 

Dados Perfil Número por pacientes     N= 29 (%) 

Sexo 
     Masculino 
     Feminino 

 
20 (69) 
09 (31) 

Raça 
     Branca 
     Negra 

 
26 (90) 
03 (10) 

Faixa etária 
     Adulto 37 – 59 anos 
     Idoso – maior ou igual a 60 anos5  

 
12 (41) 
17 (59) 

Procedência (município) 
     Pelotas 
     Região 

 
16 (55) 
13 (45) 

Órgãos atingidos pelo tumor 
     Pulmão 
     Próstata 
     Útero 
     Intestino 
     Laringe 
     Bexiga 
     Esôfago 
     Metástase Óssea (Pulmão, mama) 
     Metástase SNC 

 
07 (24) 
05 (17) 
04 (14) 
03 (10) 
03 (10) 
02 (7) 
02 (7) 
02 (7) 
01 (4) 

Sessões de radioterapia 
     25 sessões 
     20 sessões  
     33 sessões  
     30 sessões  
     28 sessões 
     10 sessões 

 
15 (52) 
06 (21) 
05 (17) 
01 (4) 
01 (4) 
01 (4) 

Quadro 1 – Perfil da clientela atendida no CRO-UFPel no mês de abril/2007. 

                                                 
5 Segundo a Lei 10.741, de 1º. de outubro de 2003, Art. 1o.: É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os 
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. (BRASIL, 2003) 
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No mês de abril de 2007, foram atendidos 29 pacientes, um número considerado 

normal para a demanda do serviço, e a maioria proveniente de Pelotas. Destes, 20 

(69%) eram do sexo masculino e nove (31%) do sexo feminino; 59% (17) dos pacientes 

eram idosos. Esse quadro está em conformidade com o estimado pelo INCA para o ano 

de 2006, que apontou para um número mais elevado de câncer de pulmão e mais 

incidente para os do sexo masculino (17.850 para os homens e 9.320 para as 

mulheres). O instituto também destaca o elevado índice de idosos na população 

atendida pelos serviços públicos de saúde, uma vez que, com o aumento da 

longevidade, cresce também a exposição a agentes cancerígenos (BRASIL, 2007).  

A equipe do serviço conta com dois físicos (trabalhando em horários alternados), 

quatro médicos (o cirurgião oncológico trabalha três dias na semana; dois 

radioterapeutas que trabalham três dias na semana, e um oncologista que trabalha um 

(1) dia na semana), duas técnicas em radioterapia, uma técnica de enfermagem, um 

assistente técnico-administrativo e uma auxiliar de higienização. Porém, o profissional 

enfermeiro não faz parte da equipe, nesse serviço. Entretanto, como docente da 

FEO/UFPel, participo no desenvolvimento de um projeto de extensão universitária 

desde 2004, com a consulta de enfermagem durante o período letivo, descrito 

anteriormente (na Apresentação), o que me possibilita o acompanhamento dos 

pacientes, avaliando e orientando quanto à prevenção dos efeitos adversos da 

terapêutica, intervindo na reabilitação e manutenção da sobrevida do paciente 

oncológico em tratamento radioterápico. 

O ambiente físico da radioterapia é composto pelo local onde ocorre o contato 

dos profissionais com os pacientes, e possui: uma recepção administrativa, uma sala 
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para a maca e cadeira de rodas, um banheiro para pacientes, uma sala administrativa 

do físico, uma sala para aplicações com Raio X, uma sala de espera para os pacientes 

que farão aplicação de radioterapia e/ou aguardam para consulta com os médicos, uma 

sala para o atendimento de enfermagem, dois consultórios (com banheiro), um banheiro 

para funcionários e outro para pacientes, uma sala de preparo dos pacientes (onde 

vestem a roupa adequada para aplicação), um local onde os técnicos controlam a 

programação de cada paciente (informatizado), uma copa e a sala de aplicações das 

sessões de radioterapia, com o aparelho de teleterapia de fonte radioativa (cobalto 60). 

 A seguir, apresento o percurso do paciente oncológico no CRO-UFPel. 

O paciente é encaminhado ao serviço pelo médico oncologista ou cirurgião, após 

o resultado da biópsia confirmatória do câncer, podendo ou não ter realizado a cirurgia 

para a extirpação da parte afetada pela doença. Normalmente, esse encaminhamento é 

feito pelo ambulatório de oncologia do Hospital Escola ou pelo ambulatório de cirurgia 

da UFPel. Quando o paciente é proveniente da região, ele vem com o encaminhamento 

do médico de seu município.  

O paciente chega ao serviço e passa pela recepção, onde o auxiliar 

administrativo confere toda a documentação e exames comprobatórios da doença; faz a 

sua primeira consulta com o médico radioterapeuta (momento em que lhe é explicado 

sobre a radioterapia, sua ação e necessidade do tratamento); e, se ele estiver com 

todos os exames necessários, já é feita o seu a sua programação. Quando ele precisa 

fazer outros exames, retorna à recepção, onde é orientado sobre como proceder para 

fazê-los (raio X demarcatório, tomografia e ultra-sonografia). Com a realização de todos 

os exames necessários, o auxiliar administrativo preenche a autorização para a 
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realização do tratamento com os dados do paciente e lhe pede para assiná-la. Nesse 

documento, o paciente autoriza a equipe a executar todos os procedimentos 

necessários para o tratamento e informa que está consciente dos possíveis efeitos 

adversos da terapêutica. Então, ele é encaminhado para a sala de espera. 

O paciente é chamado à sala de radioterapia pelos técnicos ou mesmo pelo 

físico. Lá, ele é orientado a tirar a roupa e vestir a camisola fornecida, sendo-lhe 

solicitado a seguir que se posicione na mesa, para iniciar a programaçao para o seu 

tratamento. O médico radioterapeuta entra e começa a orientar a equipe sobre as 

demarcações. Dá-se início a programação. É feito um check-film (nome dado a um Raio 

X com o aparelho de cobalto) e comparado com um Raio X demarcatório realizado 

anteriormente (Raio X do local onde se aloja o tumor, com um régua demarcatória do 

local). O médico faz o cálculo da distância do órgão doente, verifica o ponto da inserção 

do raio e também os órgãos sadios que devem ser protegidos com placa de chumbo. 

Pelo check-film, é demarcado o local a ser irradiado, delineado na pele do paciente com 

uma tinta vermelha, sendo marcados inclusive os locais onde devem ficar as placas de 

chumbo. É feito o cálculo dos pontos (são de dois a quatro pontos, dependendo o local 

do tumor) que devem ser irradiados e na pele são marcados esses pontos, primeiro 

com a tinta vermelha, com um quadrado e um “X” no centro; a seguir, a técnica de 

enfermagem realiza uma tatuagem na pele, no ponto central do xis, com uma agulha e 

tinta nanquim. Nesse momento, essa profissional informa novamente o paciente sobre 

os cuidados com a pele a ser irradiada, os possíveis efeitos colaterais do tratamento, e 

fornece um folder para que ele possa ler em casa. Ele também é informado do dia do 

início do seu tratamento (às vezes é no mesmo dia da programaçao), quantas sessões 
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ou aplicações irá fazer e a importância da adesão ao tratamento até o final. O tempo de 

que o paciente deve dispor no primeiro dia (programação) é de 60 minutos, em média; 

para as aplicações subseqüentes, em torno de dez minutos (conforme o número de 

campos e a dosagem que precisará).   

Durante o tratamento, o paciente faz acompanhamento semanal com a médica 

radioterapeuta, no qual são realizadas avaliações da terapêutica e, caso haja sinais ou 

sintomas de reações, são indicados tratamentos específicos. Normalmente, dez dias 

antes do término das aplicações, é realizada uma reprogramação em que são 

recalculados o ponto de inserção e a dosagem do tratamento. Novamente é feito um 

check-film e também as doses são revistas, em relação à quantidade e qualidade, 

podendo haver alteração da programação inicial. Exemplificando, o paciente que está 

fazendo 180 cGy (centGrey) divididos em quatro campos e sendo essa dose  

modificada para 200 ou 150, mantém-se o número de campos, mas podem mudar as 

doses restantes (aumentar ou diminuir), dependendo da resposta ao tratamento, bem 

como das condições do paciente (muitos efeitos colaterais geram interrupção do 

tratamento, modificação dos campos e doses a serem aplicadas). 

Ao finalizar o tratamento, novamente o paciente tem uma avaliação com a 

médica radioterapeuta, quando ela discute com o paciente os próximos 

encaminhamentos (ele pode ser reencaminhado para o oncologista e/ou cirurgião 

oncológico). E também é programada uma revisão para 30 dias após, no serviço, com o 

cirurgião oncológico ou com o oncologista.  
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3.2.2 O trabalho de campo  

 O trabalho de campo é considerado a etapa principal em uma etnografia. Para 

tal, o pesquisador deve planejar a sua entrada no campo com habilidade e 

sensibilidade, de modo a selecionar os informantes do estudo.  

 Segundo Silva, V.G. (2000), o trabalho de campo é compreendido como um 

processo cíclico ou em espiral, uma vez que o pesquisador reflete sobre as etapas da 

pesquisa, num continuum de idas e vindas, entre coleta e análise de dados. A autora 

considera ainda que é nessa ocasião que o pesquisador exercita o estranhamento com 

o outro e consigo mesmo, tendo momentos de afastamento e de aproximação do 

universo cultural sob estudo, ou seja, é quando se verifica o confronto de horizontes 

com o exercício da alteridade, que irá conferir cientificidade e rigor ao encontro 

etnográfico. 

O pesquisador que realiza um estudo etnográfico, no dizer de Geertz (1989, p.4), 

deve ver o que os praticantes fazem, deve olhar para o “homem amarrado a teias de 

significados que ele mesmo teceu”, não com a visão de uma ciência experimental em 

busca de leis, mas com a de uma ciência interpretativa, à procura do significado. Assim, 

imbuída desse pensar, entrei no campo. 

 

3.2.2.1 Aspectos éticos 

Como primeiro passo, antes de descrever a entrada no campo, considero 

relevante apontar os aspectos éticos. Inicialmente, solicitei autorização por escrito à 
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chefia do Centro Regional de Oncologia e Radioterapia/UFPel, por meio do ofício 

assinado pelo físico médico responsável pelo serviço.  

Na seqüência, o projeto foi encaminhado, no dia 22 janeiro de 2007, para o 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

de Pelotas (FAMED/UFPEL) (Anexo A). Obtive a aprovação em 9 de março (Anexo A – 

Parecer no 03/07 do CEP/FAMED/UFPEL). 

Posteriormente, foi efetuado o convite aos informantes, pacientes e familiares 

cuidadores, para participar do estudo. A aceitação ficou expressa pela assinatura do 

respectivo Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndices A e B). Nesse momento, lhes 

foram assegurados os princípios éticos, conforme o Código de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem de 2001, cap.IV, art. 35 a 376 e cap. V, art. 53 e 547, contemplando 

também a Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde8. 

Saliento que foram garantidos o sigilo e o anonimato, por meio de nomes fictícios, 

escolhido por eles, bem como o acesso a todos os dados e a liberdade de desistir do 

estudo, se o desejassem (BRASIL, 1996). 

                                                 
6 Cap IV (dos deveres): Art.35º - Solicitar consentimento do cliente ou do seu representante legal, de 
preferência por escrito, para realizar ou participar de pesquisa ou atividade de ensino em Enfermagem, 
mediante apresentação da informação completa dos objetivos, riscos e benefícios, da garantia do 
anonimato e sigilo, do respeito à privacidade e intimidade e a sua liberdade de participar ou declinar de 
sua participação no momento em que desejar. Art.36º - Interromper a pesquisa na presença de qualquer 
perigo a vida e a integridade da pessoa humana. Art.37º - Ser honesto no relatório dos resultados da 
pesquisa. 
7 Cap V (das proibições): Art.53º - Realizar ou participar de pesquisa ou atividades de ensino, em que o 
direito inalienável do homem seja desrespeitado ou acarrete perigo de vida ou dano à sua saúde. 
Parágrafo único – A participação do Profissional de Enfermagem, nas pesquisas experimentais, deve ser 
procedida de consentimento por escrito, do cliente ou de seu representante legal. Art.54º - Publicar 
trabalho com elementos que identifiquem o cliente, sem sua autorização. 
8 Trata das pesquisas envolvendo seres humanos. Incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, 
os quatros referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, e visa 
assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e 
ao Estado. 
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Participaram do estudo os informantes que atenderam aos seguintes critérios: 

residir no perímetro urbano da cidade de Pelotas; ter conhecimento do diagnóstico de 

câncer e do tratamento; ser adulto, maior de 18 anos; estar orientado no tempo e 

espaço (lúcido) e conseguir comunicar-se; aceitar participar do estudo;  concordar com 

a gravação das entrevistas; permitir a divulgação da pesquisa em revistas e eventos 

científicos. Quanto ao familiar cuidador, ele foi nomeado pelo paciente, com o qual 

possuía uma aproximação íntima. 

 

3.2.2.2 A entrada no campo 

A entrada no campo ocorreu no dia 19 de janeiro de 2007, quando me inseri no 

CRO, com a apresentação do projeto de pesquisa à equipe. Fui bem recebida pelo 

grupo (físicos, médica radioterapeuta, técnicos em radioterapia, auxiliar administrativo e 

técnica de enfermagem), pois tinha uma relação com eles, anterior a esta pesquisa, 

uma vez que coordenava o projeto de extensão, já mencionado. Na oportunidade, fui 

apresentada à nova médica radioterapeuta (já eram dois desses profissionais, então), 

expliquei os objetivos do estudo e ela colocou-se à disposição, para ajudar no que 

fosse preciso. Considero importante assinalar que solicitei a apreciação do projeto a um 

dos físicos médicos, por ser ele o chefe da equipe e, também, por ter sido o 

responsável pela minha inserção no serviço, com o projeto de extensão. Dessa forma, a 

sua concordância foi fundamental.  

Iniciei, então, a coleta de dados, considerando as colocações de Geertz (1989), 

de que é necessário construir uma esfera comum ou um mundo comum de significados, 

onde as experiências possam ser partilhadas entre o pesquisador e os informantes. 
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Trata-se de formas intuitivas de percepção que possibilitam ao pesquisador apreender 

relações entre sentidos, ler indícios, ligar acontecimentos aleatórios, pois a experiência 

etnográfica demanda a presença concreta, a participação no cotidiano, a sensibilidade 

e a idéia de um conhecimento acumulado. 

Cheguei ao CRO-UFPel no dia 12 de março de 2007, às 13 horas, quando se 

iniciava o atendimento do período da tarde. Novamente conversei com os profissionais 

sobre a proposta do estudo e solicitei a sua colaboração, no que se prontificaram a 

ajudar no que fosse necessário.  

Comecei observando a rotina do atendimento aos pacientes, procurando ter um 

olhar de pesquisadora, consciente do meu papel naquele momento, pois, antes, atuava 

ali como professora e enfermeira. Essa mudança de postura no campo requereu, de 

minha parte, uma reflexão diária. Propus-me a direcionar o olhar para as situações e as 

pessoas daquela situação social, procurando pistas que me levassem a compreender o 

contexto da radioterapia, focando os pacientes e os familiares que os acompanhavam.  

Nesse sentido, segundo Aureliano (2007), ao se fazer uma pesquisa 

antropológica em um ambiente familiar, é necessário que o pesquisador consiga fazer a 

junção do sujeito-pesquisador com o sujeito-cultural. Ou seja, deve-se aprender a 

melhor forma de unir essas duas perspectivas na elaboração da pesquisa social, uma 

vez que o conhecimento de um determinado grupo social não implica em um 

conhecimento total dos elementos simbólicos e culturais daquele espaço social. Para 

isso, segundo DaMatta (1987) é preciso transformar o exótico em familiar e/ou 

transformar o familiar em exótico. Com esse pensamento, dei seguimento à 

investigação. 
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No primeiro dia de entrada no campo, havia o a programação de três pacientes, 

sendo que dois eram provenientes de municípios da região (Bagé e Pinheiro Machado) 

e um era de Pelotas. Conforme um dos critérios de inclusão – o de que os informantes 

deveriam residir no perímetro urbano de Pelotas, resolvi falar com este terceiro 

paciente, enquanto aguardava para ser atendido, e indagar sobre a sua doença. Ele 

tinha 80 anos. Contou que estava com infecção na próstata e, por isso, havia sido 

encaminhado para fazer o tratamento. A partir dessa informação, atenta a outro critério 

de seleção dos sujeitos, o do conhecimento do diagnóstico, o desconsiderei como 

informante, observando, no entanto, a sua programaçao. 

Com acesso aos prontuários dos pacientes, comecei a estudar os casos e 

também ficava atenta as programações dos pacientes novos no serviço, para contatá-

los. Estes ocorriam normalmente às segundas-feiras à tarde, às terças pela manhã e às 

quintas-feiras à tarde (dias e horários da presença do médico radioterapeuta no 

serviço). A seleção dos informantes foi um processo longo, que teve início em março e 

perdurou até julho. Entre as dificuldades encontradas, destaco: os pacientes em 

tratamento, naquele período, eram provenientes tanto de Pelotas, como dos municípios 

da região;  e, daqueles que eram do município, alguns não concordaram em participar e 

outros se encontravam em condições físicas graves, o que não possibilitava sua 

participação. Como planejei acompanhá-los durante todo o tratamento, com uma última 

entrevista após o seu término, acompanhei cada um deles por um período de três 

meses, dependendo do número de sessões de radioterapia e das condições físicas.  

Com o acompanhamento dos pacientes no contexto do CRO-UFPel, selecionei 

20 informantes – 10 pacientes e 10 familiares cuidadores. No primeiro contato, 
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apresentei-me como enfermeira e pesquisadora, e busquei saber se o paciente 

preenchia os critérios estabelecidos para participar do estudo. Para isso indaguei sobre 

a sua doença e a radioterapia. Caso a resposta estivesse de acordo, fazia o convite 

para participar do estudo, e apresentava os objetivos, a sua finalidade e as estratégias 

que utilizaria para a coleta de dados. Informava que esta seria no domicílio, com o 

paciente e o familiar cuidador;  e também que as entrevistas aconteceriam durante o 

tratamento (no início, no meio, no final e 30 dias após a finalização do tratamento) e 

que seriam gravadas.  

Após informar a dinâmica das entrevistas, propus uns dias para que o paciente 

conversasse com o familiar cuidador, a fim de averiguar a disponibilidade para participar 

do estudo. Assim, agendei para dois a três dias após o primeiro contato (no turno e 

hora do tratamento) a data para obter a resposta sobre o seu consentimento e marcar o 

primeiro encontro domiciliar. No contato inicial, observei algumas incertezas quanto à 

participação que, depois, se configuraram como concordância ou não. Outros já 

manifestavam a sua concordância no primeiro contato e a reiteravam depois. Nesses 

momentos, eu salientava que a participação no estudo era espontânea, e caso não 

concordassem, não haveria nenhuma interferência em seu tratamento.  

 Saliento que, na pesquisa etnográfica, o investigador seleciona primeiro o 

contexto que representa o seu campo de pesquisa e, somente após, seleciona os seus 

informantes, por sua representatividade no contexto histórico e social a ser investigado 

(FONSECA, 1999).  

 Para a coleta de dados, usei duas técnicas: a observação participante e a 

entrevista semi-estruturada.  
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A observação participante é considerada quase um sinônimo da etnografia. O 

pesquisador, pelo uso dessa técnica, move-se no terreno dos fatos sociais observáveis 

e, pelo diálogo com os nativos, apreende regras, valores e representações da 

sociedade estudada, ingressando no universo de sua cultura. Nesse pensar, para 

explicar a alteridade dos grupos sociais, o pesquisador deve estudá-los de dentro, 

requerendo períodos de convivência longos, em que coleta dados de diferentes 

aspectos da vida social (ROMANELLI, 1998).  

 Minayo (2007) complementa, quando diz que o observador – pesquisador – está 

em relação face a face com os observados e colhe seus dados no momento que 

participa da vida deles, no seu contexto cultural. Por ser parte desse contexto, modifica-

o e é modificado por ele. 

 Assim, o desafio seguinte foi o de definir o meu papel durante a observação 

participante: participante completo, participante como observador, observador como 

participante ou completo observador. Hammersley e Atkinson (2007) e Crang e Cook 

(2007) tecem críticas aos papéis dos dois extremos – participante completo e completo 

observador. Como participante completo, o pesquisador age como um participante 

comum da cena, como se fosse um nativo. Como completo observador, embora possa 

haver menos problemas de relatividade, poderá haver limites no que observa. 

 No contexto da saúde, há limites para se realizar a observação participante nos 

moldes tradicionais. Os domicílios dos informantes eram distantes entre si, tendo sido 

necessário entrevistar dois pacientes (duas entrevistas, durante o tratamento) no 

próprio serviço; houve situações em que as condições físicas e emocionais dos 

informantes impediram um relacionamento mais prolongado. Assim, a minha 
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participação na vida cotidiana dos informantes assumiu diferentes papéis, em diferentes 

situações: “pesquisadora como pessoa”, “pesquisadora como convidada”, 

“pesquisadora como profissional-enfermeira” e “pesquisadora como agente negativa”. 

Este último papel foi assumido quando a presença da pesquisadora pareceu exacerbar 

as tensões entre paciente e os familiares (HAMMERLEY; ATKINSON, 2007: 86). Dessa 

forma, com esses papéis, obtive diferentes tipos de dados e adquiri consciência dos 

tipos de viés produzidos por cada um. Realizei a observação participante num 

“contexto” (paciente e familiar cuidador) espacialmente dispersa e temporalmente 

descontínua, condizente com o contexto da etnografia pós-moderna (CRANG; COOK, 

2007). 

 Pela observação participante (Apêndice C), busquei apreender os espaços, as 

pessoas, as relações e as diferentes situações que existiam nos ambientes do CRO-

UFPel e dos domicílios, obtendo dados que, anotados em diário de campo com códigos 

específicos para cada informante, ao serem contrastados com os das entrevistas, 

forneceram pistas para complementar as minhas reflexões sobre os resultados.  

Segundo Castro (2005), um estudo etnográfico realizado por um pesquisador 

não antropólogo tem algumas diferenças, a começar pelo reconhecimento dos 

informantes como um grupo que tem uma construção cultural própria, no caso, sobre o 

cuidado à saúde. A priori, seria então necessária, por parte do pesquisador, a 

observação dessa prática de cuidado, registrando em diário de campo de suas 

experiências, para, aí sim, analisá-las como os antropólogos  fazem. 

Nesse sentido, a orientação de Geertz (1989) forneceu um caminho, para o 

pesquisador em trabalho de campo. O objetivo é o de que ele deva estar dentro do 
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mundo do sujeito, não como alguém que faz uma pequena paragem ao passar, mas 

como quem vai fazer uma visita; não como uma pessoa que sabe tudo, mas como 

alguém que quer aprender; não como uma pessoa que quer ser como o sujeito, mas 

como alguém que procura saber o que é ser como ele. Ele trabalha para ganhar a 

aceitação do sujeito, não como um fim em si, mos porque isso lhe abre a possibilidade 

de prosseguir com os objetivos da investigação. 

De modo complementar, a entrevista é um outro meio primário pelo qual os 

pesquisadores buscam obter a apreensão dos contextos e das vidas cotidianas de 

diferentes pessoas, na abordagem etnográfica. Duarte (2004) afirma que a entrevista é 

fundamental para mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de 

universos sociais específicos com alguma delimitação, quando os conflitos e 

contradições não forem explicitados. É uma técnica de coleta de dados que supõe uma 

conversação contínua entre o informante e o pesquisador, permitindo que o último 

colete dados sobre o modo como cada um dos informantes percebe e dá sentido à 

realidade, possibilitando a descrição e compreensão da lógica das relações dos grupos 

sociais investigados. 

Entre os diferentes tipos, a entrevista semi-estruturada, segundo Minayo (2007), 

combina perguntas fechadas ou estruturadas e abertas, em que o entrevistado tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema proposto, não havendo respostas ou condições 

pré-fixadas pelo entrevistador.  

Com cada paciente, foram realizadas quatro entrevistas em média; com três 

deles foram realizadas duas (devido às condições físicas individuais); com dois foram 

três entrevistas (devido aos efeitos após término do tratamento); com quatro 
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informantes foram quatro entrevistas; e com uma informante foram realizadas cinco 

entrevistas, totalizando 33 entrevistas com os pacientes. Para os pacientes, foram 

estabelecidas as seguintes questões orientadoras (Apêndice D): Fale sobre a sua 

doença – o câncer. O que o(a) Senhor(a) pensa sobre a radioterapia?  Por que está 

fazendo? Quem ajuda a lidar com o câncer e a radioterapia? Como ajuda? Como está a 

sua vida durante o tratamento? Como lida com o seu corpo e a saúde? 

Para com os familiares cuidadores foi realizada, em média, uma entrevista, 

conforme a disponibilidade de cada um, sendo que um deles (esposa) participou de 

todas as entrevistas do paciente e fez suas contribuições. Com dois informantes 

(esposos), realizei uma segunda entrevista para retomar alguns pontos. Na primeira 

entrevista um familiar divagou sobre várias questões e pouco falou sobre a doença de 

sua companheira e, na segunda entrevista, não acrescentou muito. Somente após 

desligar o gravador foi que descobri que ele ficava inibido com a gravação (embora 

tivesse concordado em gravar), por isso procurei anotar o máximo que pude de suas 

falas. As questões orientadoras para os familiares cuidadores foram (Apêndice E): O 

que o(a) Senhor(a) pensa sobre diagnóstico de câncer do seu familiar? E sobre a 

radioterapia? O que ocorre nas atividades da vida diária? Como o Senhor(a) está 

ajudando o seu familiar com câncer durante o período da radioterapia? 

A maioria das entrevistas aconteceu nos domicílios dos informantes e os 

encontros eram previamente agendados em relação ao dia e à hora, de acordo com a 

disponibilidade e conveniência deles. O primeiro encontro ocorreu de maneira formal e 

tensa, com um estranhamento natural entre as partes, a pesquisadora e os informantes. 

Nessa ocasião, apresentei novamente o objetivo do estudo e, após a leitura e a 
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assinatura do consentimento livre e esclarecido, realizei a coleta dos dados referentes 

ao perfil dos informantes, fazendo também o genograma e o ecomapa. Após esse 

momento, solicitava autorização para iniciar a gravação da entrevista, para que os 

dados importantes do diálogo não fossem perdidos. Nesse primeiro encontro, busquei 

apreender o sentido da experiência de ter o câncer e fazer a radioterapia. Os encontros 

subseqüentes transcorreram de forma mais informal, com laços de empatia e troca de 

informações sobre as percepções da sua experiência, ao realizar a radioterapia. 

Os encontros tiveram um intervalo médio de 15 dias, dependendo da 

disponibilidade dos informantes e dos familiares cuidadores, com duração de 50 

minutos a duas horas. Tive a preocupação de observar as atitudes dos informantes que 

indicassem o seu cansaço ou mesmo quando ficassem emocionalmente abalados. 

Quando isso acontecia, as entrevistas eram interrompidas, e combinado um outro 

momento para a sua continuidade, conforme exemplificado nas notas de campo a 

seguir:  

[...] conversamos mais um pouco sobre a vida dos dois. Neste momento 
a paciente pede licença e vai ao banheiro; quando retorna, fica em pé, 
conversando comigo e seu companheiro. Entendo como uma sugestão 
para ir embora. Agradeço a participação dos dois na entrevista e agendo 
um novo encontro para o dia 10 de abril, às 14h. (Notas de campo 
Helena, 27/04/2007) 

Durante a entrevista, a Adriana fala rapidamente, e olha o relógio com 
freqüência; percebo que ela está preocupada com o horário, pergunto se 
tem compromisso e ela diz que está preocupada com o familiar, que tem 
que trabalhar e ainda levá-la para casa. Como esta entrevista foi 
realizada no CRO, interrompo-a e acerto com ela que, caso falte algo, 
veremos na próxima entrevista. (Notas de campo Adriana, 02/07/2007) 

Houve dois informantes com quem não foi possível retomar as entrevistas após o 

segundo encontro. Um estava realizando concomitantemente a quimioterapia, o que 
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agravou a sua condição física; o outro estava em um estado avançado de sua doença e 

muito dispnéico (metástase pulmonar). Ambos faleceram no decorrer do estudo. 

A escolha do domicílio para a realização das entrevistas deu-se por acreditar que 

no ambiente doméstico há mais liberdade para que as pessoas expressem suas idéias, 

diminui a preocupação com o tempo de duração das entrevistas e não existem 

pressões relativas à preocupação com o ambiente médico (DUARTE, 2002).  

Os familiares cuidadores, indicados pelos pacientes, concordaram em participar 

do estudo e também foram entrevistados no domicílio; alguns no domicílio do paciente 

e outros no seu próprio domicílio (aqueles que residiam com o paciente).  

Ao realizar cada entrevista, segui os pressupostos citados por Romanelli (1998) 

de que na entrevista, é preciso estabelecer uma relação diádica, pois devem-se criar 

formas de socialização específicas, com tempo limitado. Inicialmente os envolvidos são 

estranhos um ao outro, mas, no decorrer da entrevista, estabelecem uma relação de 

troca. O pesquisador, em busca de informações para seu estudo,  torna-se também um 

mediador para que o pesquisado apreenda sua própria situação de outro ângulo. 

Assim, a troca ultrapassa a divisão da alteridade e cria uma situação nova para o 

pesquisador e seu pesquisado, em que ambos aprendem com a entrevista.  

Em concordância com essa questão, Duarte (2002) diz que o mais adequado é ir 

realizando entrevistas, até que o material obtido possibilite uma análise densa e a 

compreensão dos significados, dos sistemas simbólicos, e permita delimitar práticas, 

valores, atitudes, idéias e sentimentos do objeto estudado. 
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As entrevistas foram gravadas digitalmente com um aparelho de MP3, com a 

concordância dos informantes. Utilizaram-se dois aparelhos, para assegurar não haver 

perdas da entrevista, e isso configurou-se importante e valioso recurso, porque, em 

várias ocasiões, um deles desligou-se durante a entrevista. Ter dois aparelhos 

proporcionou tranqüilidade à pesquisadora, tanto para realizar a entrevista, como 

também quanto à certeza do armazenamento digital. Em alguns momentos, os 

aparelhos despertavam curiosidades dos informantes e era explicado o porquê de sua 

utilização: facilidade para passar os dados para o computador, armazenamento mais 

seguro e em menor volume, e facilidade de transporte. 

Todas as entrevistas foram realizadas pela pesquisadora, porém, a fim de 

agilizar as transcrições, uma pessoa foi treinada para auxiliar nessa tarefa. Entretanto, 

todas as transcrições foram revisadas e complementadas pela pesquisadora, tendo em 

vista que algumas expressões e sons só tinham sentido para ela, devido à sua 

participação no momento da entrevista. 

Os domicílios, local onde ocorreram as entrevistas, eram, na sua maioria, 

residência própria (não alugada) dos entrevistados. Os domicílios estavam localizados 

afastados do centro do município, em bairros comuns para a moradia da classe 

popular, porém possuíam saneamento básico e energia elétrica. As moradias eram 

simples, com cômodos pequenos e atendiam precariamente às necessidades de seus 

habitantes (em média, quatro pessoas em cada uma). Quanto à organização interna, 

possuíam quartos, sala, cozinha, um banheiro e uma pequena área externa; o ambiente 

tinha boa iluminação e ventilação natural.  
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Entres as características sociais fundamentais dos informantes pacientes 

(Apêndice F), destaco: dez dos informantes eram casados com filhos, sendo apenas 

uma informante solteira e sem filhos; o grau de escolaridade predominante era o 

fundamental incompleto, condizente com a ocupação e também com os baixos salários 

recebidos, configurando-se o encontrado na classe popular urbana; em relação à 

religião, predominava católica, mas também a evangélica, a umbanda e a espírita; 

quatro informantes eram aposentados (uma por outras doenças), três estavam em 

licença saúde para tratamento, três eram autônomos e, no momento, encontravam-se 

sem renda devido à enfermidade, porém, só um referiu dificuldades financeiras 

(Adriana). O período desde o diagnóstico de câncer variou de dois meses a dois anos, 

sendo que dois informantes estavam em tratamento para metástases e foram os que 

faleceram durante a coleta de dados. O tempo de tratamento variou de 10 a 35 sessões 

de radioterapia.  

 Dentre as características sociais dos informantes familiares cuidadores 

(Apêndice G), destaco: a faixa etária variava dos 22 anos aos 78 anos; oito eram 

casados, um divorciado e uma solteira; a maioria eram mulheres, uma posição 

culturalmente construída da mulher no exercício do cuidado, embora  três fossem 

homens; dos familiares cuidadores cinco eram as próprias esposas(os), três as 

cunhadas, e dois os filhos(as); o grau de escolaridade predominante era o ensino 

médio, condizente com a ocupação e também com os baixos salários (de um a três 

salários mínimos); a religião predominante era a católica, mas estavam presentes 

também a evangélica e a umbandista. 
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Como se pode observar nas características sociais dos informantes (pacientes e 

familiares cuidadores), pela descrição da escolaridade, renda e ocupação, eles 

pertenciam à classe popular urbana, e apresentaram diferenças culturais importantes 

na percepção dos fatos médicos e nas expectativas em relação à terapêutica. (IRIART, 

2003). Na antropologia, o conceito de classe popular é usado para designar um 

contingente da população com acesso restrito ao consumo de bens materiais e culturais 

(SADER; PAOLI, 1988). 

Por classe popular urbana considero, neste estudo, aquelas pessoas 

desprovidas de oportunidades de estudo, de trabalho, de moradia e de lazer, residindo 

na periferia do município e exercendo atividades da classe trabalhadora, que utiliza 

força física na sua atividade profissional (motorista, servente limpeza, costureira, etc.). 

A exceção era de uma pessoa graduada em Nutrição, embora não estivesse exercendo 

a sua profissão há alguns anos, sendo a sua ocupação a de auxiliar administrativo, com 

baixa remuneração (um salário mínimo).  

Utilizei também como fonte de coleta de dados os prontuários dos pacientes do 

CRO-UFPel, nos quais busquei informações sobre os dados sociodemográficos, o 

diagnóstico e tratamentos realizados, e as revisões médicas. Por meio deles, 

selecionava os possíveis informantes do estudo para um primeiro contato, conforme os 

critérios de inclusão.  

O registro das notas de campo das observações e/ou entrevistas ocorreu 

imediatamente após o encontro, ou logo que foi possível, na tentativa de ser fiel ao 

acontecido. 
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A coleta de dados constitui-se em um processo cíclico. Após cada encontro, os 

dados dos prontuários, da entrevista, da observação participante e as anotações de 

campo eram registrados e eu já realizava a pré-análise, para organizá-los e avaliá-los 

em relação às semelhanças e diferenças, estabelecendo novas questões para o 

aprofundamento do tema em estudo. Desse modo, iniciávamos os encontros 

subseqüentes retomando algumas questões do encontro anterior, e inseríamos novas 

questões, a fim de possibilitar a compreensão do fenômeno da experiência do câncer e 

da radioterapia. 

Dessa forma, após ter uma quantidade de dados que permitisse o alcance do 

objetivo do estudo, comecei a me preparar para deixar o campo. A saída do campo 

ocorreu de forma gradativa. O primeiro espaço de coleta de dados que passei a 

diminuir foi a freqüência de nossos encontros no CRO-UFPel que, se de início, eram 

diários, restringiram-se a duas vezes por semana ou de acordo com a necessidade de 

acompanhamento dos informantes nas sessões de radioterapia. Conforme iam sendo 

concluídos os encontros com os informantes no domicílio, estes também eram 

preparados para a finalização de nosso contato. Ela acontecia normalmente no último 

encontro, ou por meio de um telefonema, a fim de rever alguns pontos, com a tentativa 

de agendar um próximo encontro. Mediante a negativa do informante, era agradecida a 

sua participação e eu me colocava à disposição, para o que precisassem. 

Na etnografia, como em outros métodos que seguem a abordagem metodológica 

qualitativa, a coleta de dados requer atenção do pesquisador, em vários aspectos: o 

respeito e a sensibilidade aos valores e posicionamentos dos informantes; a cortesia 

para com os informantes; a busca da não interferência das características do 



Abordagem Metodológica 94

pesquisador sobre os informantes (gênero e idade); a manutenção da consciência do 

que é aprendido e como foi aprendido; e suspensão dos conhecimentos teóricos, para 

que estes não influenciem a coleta de dados (HAMMERLEY; ATKINSON, 2007). 

Como forma complementar de coleta de dados, foram elaborados o genograma e 

o ecomapa de cada um dos informantes participantes da pesquisa.  

Wright e Leahey (2002) consideram o genograma como uma estrutura de 

gráficos convencionais, isto é, de símbolos que são universalmente adotados pela 

genética e genealogia, para representar a estrutura interna da família. A riqueza do 

genograma está nos dados que propiciam sobre os relacionamentos, a saúde, a 

doença, a ocupação, a etnia, a migração e a religião da família a ser estudada.  

O ecomapa tem por objetivo representar os relacionamentos dos membros da 

família com os sistemas mais amplos. Apresenta uma visão geral da situação familiar, 

retratando as relações importantes de educação ou as oprimidas pelo conflito entre a 

família e o mundo (WRIGHT; LEARHEY, 2002). 

Os genogramas seguem formato padronizado de apresentação, cujos símbolos 

utilizados foram os preconizados por Carter e McGoldrick (2001), conforme 

apresentados a seguir: 
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União

Homem

Mulher

Separação

Divórcio

Filhos em ordem de nascimento

Morte

Informante Homem ou Mulher

 

Figura 2 - Configuração das legendas do Genograma  
 

Para este estudo, considerei no mínimo três gerações da família. Cada conjunto 

de símbolos horizontalmente dispostos está representando uma geração; os homens 

são representados pelo símbolo quadrado, as mulheres por círculo e, dentro de cada 

símbolo de cada membro, estão escritos a letra correspondente ao codinome e a idade. 

Quando da ocorrência de alguma doença, ou em casos de um membro da família ter 

falecido, a causa da morte foi descrita abaixo. 

No ecomapa, os membros da relação mais próxima, na família do paciente, 

aparecem no centro do círculo, e os contatos com a comunidade ou com pessoas e 

grupos significativos são representados nos círculos externos. As linhas indicam o tipo 

de conexão: linhas contínuas, ligações fortes; as pontilhadas, ligações frágeis; linhas 

com barras, aspectos estressantes; enquanto que as setas significam energia e fluxo de 

recursos (ROCHA; NASCIMENTO; LIMA, 2002). 
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No Quadro 4, a seguir, apresento os símbolos que representam os 

relacionamentos: 

Relacionamento forte

Relacionamento vulnerável

Relacionamento Conflituoso

Fluxo de energia

 
Quadro 2 - Representação dos relacionamentos no Ecomapa 

 

Segundo Wright e Leahey (2002), existe uma forma padronizada de 

representação do ecomapa, de maneira que o genograma da família é colocado no 

círculo central. Ela está ligada a outros círculos que representam o trabalho, pessoas 

significativas, instituições acessadas pela família, constituindo assim seu ecomapa. 

O genograma e o ecomapa de cada um dos informantes, elaborados durante a 

coleta de dados, estão expostos no próximo capítulo, juntamente com a apresentação 

dos contextos dos informantes. 

Destarte, finalizei a coleta de dados no final de agosto de 2007 e, imediatamente 

após, passei a dedicar-me somente à análise dos dados. 
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3.2.3. A análise dos dados 

 Conforme realizava a transcrição digital dos dados e fazia a correção daquelas 

realizadas pela auxiliar, concomitantemente fazia a organização, de acordo com a sua 

origem (sujeito) ou fonte (entrevista ou observação), o dia e a duração, e os dados 

foram digitados em arquivo específico. 

No estudo etnográfico, a análise dos dados ocorre concomitante à coleta, ou 

seja, é um processo cíclico. Na medida em que eles são coletados, o pesquisador inicia 

uma pré-análise, de modo a identificar os aspectos comuns ou diferentes, gerando 

questões reflexivas sobre o fenômeno; posteriormente, o pesquisador retorna ao campo 

para respondê-las, até que tenha a descrição densa das experiências apreendidas.  

 O processo de análise interpretativa foi desenvolvido em quatro etapas, a saber: 

 a) Organização dos dados: 

A organização ou ordenação dos dados, segundo Minayo (2007) e Duarte 

(2002), envolve a transcrição dos dados das entrevistas, das observações e das notas 

de campo, e a montagem de um mapa horizontal das descobertas do pesquisador ou 

um texto. Relembrando, para Geertz (1989), a hermenêutica dialética considera o texto 

como a cultura dos informantes. Ou, no caso em estudo, uma teia de significados da 

experiência do câncer e da radioterapia, que precisava ser interpretado para derivar o 

conhecimento científico.   
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b) Codificação dos dados:  

Este foi o momento em que me debrucei sobre os textos produzidos e realizei 

uma leitura horizontal e exaustiva de cada um, buscando identificar a coerência das 

informações, ou seja, aquilo que era comum nos discursos dos informantes, mas 

também buscando identificar o que era diferente, segundo a antropologia pós-moderna.  

Minayo (2007) denomina esse momento de “leitura flutuante”, na qual busca-se 

apreender as estruturas de relevância para os atores sociais, o que as suas idéias 

transmitem e os momentos e posturas frente ao tema investigado.   

Assim, a codificação dos dados teve como base o tema de pesquisa, os objetivos 

e os pressupostos teóricos.  

c) Identificação das unidades de significação:  

Nesse momento, realizei a leitura transversal de cada subconjunto e do conjunto 

em sua totalidade, e passei a identificar ou classificar as categorias empíricas, – as 

unidades de sentido. Esta é uma etapa considerada intermediária da análise, com o 

agrupamento dos códigos comuns e os incomuns, porém, tendo sempre em mente 

todos os textos, apoiados em conceitos teóricos da antropologia da saúde (crenças, 

condutas, sentimentos). 

 As unidades de significação, segundo Alves e Rabelo (1998), são os segmentos 

de um discurso que formam uma unidade de sentido. Basicamente, esta contém a 

descrição da situação ou experiência e o julgamento que se fez. Incluem-se aqui os 

aspectos que permitem delimitar a importância ou gravidade que o informante deu à 

experiência. É considerada a primeira etapa da interpretação. 
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 d) Os núcleos de significados 

 Depois de finalizadas as etapas de ordenação e classificação dos dados, o que 

demandou uma profunda reflexão sobre o material empírico, num movimento circular 

que ia do empírico ao teórico, busquei, por meio dos núcleos temáticos ou temas, a 

interpretação da lógica interna do grupo sobre a experiência da radioterapia oncológica, 

na minha compreensão. 

Nessa etapa, realizou-se uma releitura das unidades de significado, tendo como 

referência os objetivos da pesquisa, integrando e explicando os sentidos com base nos 

pressupostos teóricos, levando em conta também os contextos dos participantes. 

Partindo disso, considerei a interpretação dos resultados a partir das narrativas dos 

informantes, do referencial da antropologia interpretativa e das minhas reflexões. 

A interpretação é um ato em que o pesquisador busca compreender e explicar o 

sentido da ação individual ou coletiva frente a uma experiência, no caso deste estudo 

quanto à enfermidade. Nesse sentido, o significado da experiência da radioterapia para 

o paciente oncológico e para o familiar cuidador congrega ações humanas apreendidas 

culturalmente, que dependem dos aspectos estabelecidos pelo senso comum (ALVES, 

1993). 

Para interpretar os discursos dos informantes, considerei os aspectos sobre o 

rigor científico para análise dos dados qualitativos, assumindo a intersubjetividade do 

pesquisador e dos informantes, momento que foi denominado de “fusão de horizontes” 

(COSTA, 2002). 
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 Durante todo o processo de coleta e análise dos dados, busquei relembrar e 

atentar a alguns dos pressupostos teórico-metodológicos importantes da antropologia 

interpretativa e da etnografia, tais como:  

- o ser humano é um sujeito histórico que cria, recria e repete os significados dos 

fenômenos da vida (HAMMERLEY;ATKINSON, 2007); 

- a cultura é o universo simbólico, são as teias de significados produzidas coletivamente 

(GEERTZ, 1989); 

- a forma como os indivíduos e grupos sociais lidam com um episódio de doença é 

construída no âmbito familiar mediado pela cultura, aliada à apropriação dos 

conhecimentos médicos existentes no universo sociocultural em que se inserem 

(ALVES, 1993); 

- o estudo interpretativo da cultura representa um empenho para aceitar a diversidade 

das várias formas que o ser humano possui para construir suas vidas, no processo de 

vivê-las (GEERTZ, 1997:29) 

- a interpretação é um ato compreensivo; para compreender é preciso apreender e 

explicar o sentido da atividade individual ou coletiva como realização de uma intenção 

(ALVES, 1993); 

- interpretar e compreender as formas expressivas que se referem às experiências de 

pessoas é o momento no qual o pesquisador deve tornar inteligíveis as expressões 

(ações e enunciados) culturais partilhadas por um determinado grupo social (ALVES; 

SOUZA, 1999);  
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- o texto ou os dados são interpretados com base nos sistemas socioculturais, uma vez 

que a análise é conduzida para identificar os padrões da vida cultural das pessoas 

(EZZY, 2002); 

- para aplicar o conceito de alteridade, é preciso compreender o outro com 

consideração, valorização e identificação à sua história de vida e valores culturais, que 

podem ser distintos daqueles do pesquisador. Este é um processo inserido na fusão de 

horizontes do pesquisador, relativizado pelo contexto dos informantes (SOUZA, 2003); 

 

 Das entrevistas e observações com os pacientes oncológicos e seus familiares 

cuidadores, surgiram as unidades de sentido que foram integradas e relacionadas em 

três núcleos de significados, a saber: “Do adoecer por câncer à radioterapia: uma 

trajetória construída”; “A experiência da radioterapia: remédio e veneno” e “As 

teias da sobrevivência oncológica após a radioterapia”. 

 

 Assim, a análise final dos dados consiste da descrição densa do contexto 

estudado, ou seja, na apreensão do adoecer por câncer e fazer o tratamento 

radioterápico, e nos aspectos culturais que envolveram essa experiência para o 

paciente e o familiar cuidador, compreendidos e interpretados pela pesquisadora. 

 



4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO 

 

 Este capítulo será apresentado em duas etapas. A primeira trata do contexto dos 

informantes do estudo, bem como das redes sociais de apoio construídas durante o 

processo de enfermidade/tratamento. Na segunda etapa serão apresentados os 

núcleos de significados identificados a partir dos sentidos atribuídos pelos informantes à 

experiência do câncer e da radioterapia oncológica. 

 

4.1 Apresentação do contexto dos informantes do estudo 

  

Conforme as características sociais dos informantes trazidas no capítulo anterior, 

como pessoas oriundas da classe popular que vivenciam o fenômeno do câncer e da 

radioterapia elas experimentam alguns aspectos em comum e outros distintos. Desse 

modo, entendo ser necessário apresentar o contexto próprio de cada um dos 

informantes, juntamente com o seu genograma e ecomapa.  

A elaboração do genograma e do ecomapa das famílias participantes da 

pesquisa teve por finalidade realizar uma avaliação estrutural da família do informante, 

situar o familiar cuidador e demonstrar as interações entre o familiar cuidador e o 

doente, bem como com a rede social de apoio (família, amigos, religião) e o sistema 

profissional de cuidado.   
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- O contexto de Janete 
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Figura 3 - Genograma e ecomapa de Janete 

 

Janete tinha 44 anos, era branca, solteira, sem filhos, graduada em Nutrição, 

mas naquele momento não exercia a profissão, trabalhando como auxiliar 

administrativo de uma Igreja Evangélica (a igreja que freqüentava) e gerenciando a 

pousada dessa instituição em Gramado/RS. Sua renda era em torno de um salário 

mínimo; e no momento das entrevistas encontrava-se em licença saúde para o 

tratamento de sua doença. Sua mãe havia falecido de infarto agudo do miocárdio e seu 

pai era idoso (80 anos) e morava no interior de Pelotas, tendo sido apontado como uma 

pessoa muito rígida, com o qual ela não tinha uma relação boa. Possuía quatro irmãos: 
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o mais velho, Pedro, de 58 anos, era casado com Lúcia (familiar cuidador) e eles tinham 

dois filhos; e havia ainda Rui, de 56 anos, Roger, de 50 anos, e Marco, de 48 anos. 

Uma vez que o genograma foi construído focando a rede de relações mais próxima de 

Janete, os outros irmãos foram citados vagamente por ela, com uma relação boa, mas 

de pouco contanto, pois cada um tinha seus compromissos. A história familiar de câncer 

havia surgido com a sua avó materna, que morreu por câncer ginecológico.  

Nosso primeiro encontro ocorreu no dia 29 de março de 2007. Janete havia feito 

linfadenectomia radical, em 12/03/2007, e estava iniciando o tratamento radioterápico 

com 10 sessões de telecobaltoterapia.  Fazia 15 meses que ela havia recebido o 

diagnóstico de melanoma invasivo de dorso (costas). As primeiras pessoas da família 

para quem contou que tinha câncer foram seu irmão Pedro e sua cunhada Lúcia, com 

os quais sabia que poderia contar; eles foram até Gramado no período da primeira 

cirurgia, para cuidá-la e apoiá-la. Com a reincidência da doença (melanoma metastático 

axilar), e também pela dificuldade de conseguir um tratamento adequado em Gramado, 

a paciente mudou-se para Pelotas, indo morar com seu irmão Pedro e a família. 

As duas entrevistas ocorreram no domicílio de Pedro, na última semana do 

tratamento, que durou somente dez dias; e possivelmente foi essa a razão para ela não 

ter tido os efeitos colaterais da radioterapia.  Outra entrevista foi agendada para após o 

término do tratamento, porém não chegou a ocorrer, pelo fato dela viajar a Gramado 

por um longo período (30 dias). Quando retornou, começou a quimioterapia (Interferon) 

e, com os efeitos adversos que a debilitaram, achei melhor agendar a entrevista para 

após a conclusão do tratamento quimioterápico. No decorrer desse tratamento fui visitá-

la e observei que estava muito abatida. No dia 27 de junho, liguei novamente; sua 
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cunhada atendeu e disse que Janete estava hospitalizada, pois havia tido um resfriado 

muito forte e feito um hemotórax. Fui visitá-la e constatei seu aspecto abatido. Janete 

faleceu em 12/07/2007. 

 A familiar cuidadora nomeada por Janete era a sua cunhada Lúcia, de 58 anos, 

casada com o irmão de Janete, Pedro, e com dois filhos (Ricardo, de 24 anos, que 

mora com ela, e Fabiana, de 23 anos, enfermeira recém-formada e cursando o 

mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul de Porto Alegre/RS). 

Freqüentava a igreja episcopal, onde realizava trabalhos de ajuda à comunidade, tinha 

o ensino médio, era aposentada do serviço público federal,  com renda de três salários 

mínimos mensais. Residia em uma casa de alvenaria de dois pisos, bem arejada e 

iluminada, com o marido e seu filho Ricardo. 

 Nos encontros domiciliares, identifiquei as redes de relações que faziam parte do 

cotidiano de Janete, ajudavam-na a ajustar-se à sua nova realidade, e que eram 

importante para ela. Devido aos poucos encontros, não foi possível conhecer a relação 

de Janete com seus outros irmãos, embora eu tenha encontrado com seu irmão Rui, 

durante uma visita hospitalar, quando de sua internação. 

 Desse modo, o genograma e o ecomapa mostraram que a família de Janete, 

principalmente o seu irmão Pedro e a cunhada Lúcia, mobilizou-se para ajudá-la 

naquele momento. Foram citados como fontes de apoio a religião, e os amigos de 

Gramado e os novos que fez em Pelotas (citou a família de Lúcia), que a ajudaram 

também. Quanto à rede de instituições e serviços, relatou sentir-se muito bem acolhida 

pelos profissionais da oncologia e, em particular, pelos da radioterapia, sentindo-se 

otimista com esse tratamento.  
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- O contexto de Douglas  
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Figura 4 - Genograma e ecomapa de Douglas 

 

 Douglas tinha 39 anos, era negro e casado com Clarisse, de 30 anos (familiar 

cuidador), e tinha duas filhas: Denise, de 10 anos, e Diana, de 6 anos. Possuía o ensino 

fundamental, era católico praticante e também freqüentava a umbanda. Seus pais e um 

irmão (mais novo) já haviam falecido, por problemas cardiovasculares. Os demais 

irmãos eram casados e tinham uma boa relação com ele. 

 Douglas trabalhava em uma empresa de ônibus, como pintor de obras, com 

salário em torno de três salários mínimos por mês, e naquele momento encontrava-se 
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em licença saúde, para tratamento de sua doença. A história familiar de câncer estava 

relacionada a um primo que, com sete anos, que teve câncer urinário e morreu.  

 Há cinco anos atrás, começou a sentir dor forte no peito, na madrugada. Ela 

repetiu-se dois anos depois e no final de 2006, quando ele contou à sua esposa e ela 

lhe pediu que fizesse um check-up. Há quatro meses recebeu o diagnóstico de 

adenocarcinoma gástrico e realizou a gastrectomia em 14/02/2007. Ele fazia os 

tratamentos de quimioterapia e radioterapia concomitantes. No dia 9 de abril, Douglas 

chegou ao serviço de radioterapia acompanhado por sua sogra Regina, para fazer a 

programação da telecobaltoterapia e iniciar seu tratamento de 25 sessões no dia 

23/04/2007, junto com o segundo ciclo da quimioterapia.  

 Ele residia em uma casa simples, em bairro popular próximo ao centro, com a 

esposa, filhas e sua sogra. A moradia era de madeira, pouco iluminada, mas bem 

ventilada, possuindo saneamento básico e energia elétrica, em rua pavimentada.  

 Foram realizadas quatro entrevistas no domicílio e, em todas elas, sua sogra 

esteve presente, o que me fez indagar se gostaria de ser entrevistada, mas ela negou, 

dizendo que sua filha é que deveria ser entrevistada. 

 A familiar cuidadora nomeada por Douglas foi sua esposa Clarice, de 30 anos, 

negra, com ensino médio. Ela e seu esposo freqüentavam as mesmas religiões 

(católica e umbanda) e trabalhavam na mesma empresa, sendo a sua renda de um e 

meio salários mínimos. 

 O genograma e o ecomapa da família de Douglas revela que, embora a família 

fosse pequena, ela era a sua fonte de apoio, constituída por Clarisse, Denise, Diana, 
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sua sogra Regina, e, em alguns momentos, pelos irmãos de Clarisse. Douglas contou 

que com seus irmãos possuía uma boa relação. A religião revelou-se como um apoio 

espiritual. Os amigos (das noitadas) que, antes da doença, estavam muito próximos, 

afastaram-se. Encontrou nos vizinhos o apoio de que precisava, com longas conversas 

e pescaria. O trabalho dele e da sua esposa foi apontado como a fonte de renda da 

família. O lazer, que antes era intenso, passou a raros momentos, quando tinha 

disposição. Outra fonte de apoio citada foi o serviço de radioterapia, pois sentia-se 

acolhido e confiante de sua recuperação.  

 

- O contexto de Helena 
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Figura 5 - Genograma e ecomapa de Helena 
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Helena tinha 55 anos, era branca, com ensino fundamental, aposentada (manicura) 

e recebia um salário mínimo. Era divorciada e vivia com seu companheiro, Sr. João 

(familiar cuidador) há mais de 30 anos, tendo duas filhas do primeiro casamento (Ana, 39 

anos, e Cíntia, 35 anos, ambas casadas e com filhos). A sua família era extensa (nove 

irmãos, quatro deles falecidos), e com história de câncer (pai – câncer gástrico, irmão – 

câncer de pulmão, ambos falecidos, e ainda uma irmã com câncer de mama metastático, 

em terminalidade). Sua mãe tinha 99 anos e estava acamada, devido a artrose. Possuía 

relação de amizade e apoio com suas filhas (com Cíntia era mais forte) e também com sua 

irmã Mara, que cuidava da mãe e da irmã doentes.  

Residia com seu companheiro em uma casa simples, de modelo popular, bem 

iluminada e arejada, com saneamento básico, energia elétrica e acesso por ruas 

pavimentadas; sua residência ficava próxima à instituição presidiária do município. 

Quanto à religião, ela freqüentava a Igreja Quadrangular. 

Helena contou que, após um ano e meio de  avaliações ginecológicas periódicas 

(3 citopatológicos) com resultado de displasia e tratamento para papiloma vírus, sem 

resposta clínica, questionou a eficácia da conduta. Foi encaminhada à faculdade de 

medicina e lá realizou exames e cirurgia, histerectomia total vaginal, em 10/10/2006. 

Após uma angustiante demora, chegou o resultado da biópsia, quando recebeu o 

diagnóstico de carcinoma epidermóide de útero moderadamente diferenciado grau III de 

invasão. Como os médicos lhe explicaram, esse tipo de câncer costuma surgir no colo 

do útero e o dela deu no fundo do útero, por isso não acusava nos exames 

citopatológicos. A programação da radioterapia ocorreu no dia 4 de março de 2007 e 

ela iniciou a primeira das 25 sessões estipuladas para o seu tratamento no dia 

5/03/2007. Foram cinco as entrevistas realizadas com ela, em seu domicílio. 
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O familiar cuidador nomeado por Helena foi o seu companheiro há 30 anos, o Sr. 

João, com 78 anos, ensino fundamental incompleto, agricultor aposentado, com renda 

de dois salários mínimos, católico não praticante.  

O genograma e ecomapa da família de Helena revelaram que, embora vindo de uma 

família extensa, ela pouco podia contar com o apoio dos irmãos, e a única que poderia 

ajudá-la já tinha a incumbência de cuidar de sua mãe e irmã doentes; assim contava 

somente com o apoio de suas filhas, embora relatasse que Cíntia era quem a visitava e 

telefonava sempre. A religião era a fonte de apoio principal. Como aposentada, sua atividade 

era no lar, e o lazer se concentrava em visitar a família, já que não fazia referência a amigos. 

Ela considerou que o serviço de oncologia ajudou na sua recuperação.  

 

- O contexto de Luiz Carlos 

Pai

Lucas
74 a

Mae

Crupe aos 5 
anos

Clovis
43 a

Lia

Não sabe

Clara 
39  a 

Joana
45 a 

HASNão sabe 

Luiz
Carlos

81a

Celio

Lidia

Chico

Não sabe

AVC a 
20anos

Joao
41 a
Doente 
Mental

Maria

Samuel
36a

Lena
35a 

Rita 
6a 

Luiz
Carlos

81a

Maria
Joao
41 a

Def visual

Diabetes Lucas
74 a Samuel

36a

Radio

Méd

Téc
RDT

Fisico
Téc
Enf

Onco
HE

Religiao

FilhasClube

Laser

amigos

União

Homem

Mulher

Separação

Divórcio

Filhos em ordem de nascimento

Morte

Informante Homem ou Mulher

Relacionamento forte

Relacionamento vulnerável

Relacionamento Conflituoso

Fluxo de energia

Legendas

 

Figura 6 - Genograma e ecomapa de Luiz Carlos 
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 Luiz Carlos, de 80 anos (aparentava ter menos), era negro, viúvo e vivia com 

uma companheira. Tinha cinco filhos, todos casados. O mais novo, Samuel (36 anos), 

era o cuidador familiar responsável por acompanhá-lo ao médico, e ainda cuidava de 

um tio e de um irmão (ambos doentes). Estudou até o quarto ano do ensino 

fundamental, era calderista aposentado, recebendo um salário mínimo. O trabalho lhe 

rendeu uma artrite em ambas as mãos, que  causava dor, principalmente no inverno.  

 Quando ele tinha 76 anos, sentiu tonturas, o que o levou a procurar o médico. 

Este solicitou exames, inclusive o antígeno prostático específico (PSA), que indicou o 

problema na próstata, e a biópsia revelou um adenocarcinoma. A programação  para a 

radioterapia ocorreu no dia 12 de março de 2007 e foram estipuladas 35 sessões, com 

reprogramaçao após a vigésima sessão. Foram realizadas três entrevistas com esse 

informante, no domicílio. 

 Ele residia em casa própria, simples, de alvenaria, em um bairro popular, bem 

arejada e iluminada, com saneamento básico e energia elétrica, acesso por ruas 

pavimentadas e localizada próximo ao serviço de radioterapia.  

 O familiar cuidador nomeado pelo Sr. Luiz Carlos foi seu filho Samuel, 36 anos, 

casado e com uma filha de oito anos. Possuía o ensino médio incompleto, trabalhava 

em uma empresa (serviços gerais) e sua renda era de 1,5 salários mínimos. No 

domicílio residiam, além de Samuel, sua esposa e filha, o seu tio Lucas (irmão de seu 

pai) que era deficiente visual e o irmão João, doente mental. Como responsável pelo 

cuidado do Sr. Luiz Carlos, sempre o acompanhava ao médico e o ajudava a lidar com 

a doença.  
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 Durante a elaboração do genograma e do ecomapa da família de Luiz Carlos, 

observei que a rede de apoio estava centrada em sua família, seu irmão e os seus 

filhos, com fortes os laços entre eles, mas o suporte na enfermidade era o filho Samuel. 

Seu lazer era andar de bicicleta pela cidade, pescar e ir ao clube perto de sua casa, 

para conversar com os amigos. Disse ser católico, mas não freqüentava a igreja. 

Sentia-se acolhido pelos profissionais do serviço de radioterapia e isso o incentivava a 

fazer o tratamento. 
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Figura 7 - Genograma e ecomapa de Maria 
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 Maria tinha 51 anos, era negra, viúva, alta, estava com sonda nasogástrica para 

alimentação deambulava com dificuldade. Tinha três filhas: Marta de 22 anos, (familiar 

cuidadora), Tânia de 20 anos, Dani de 18 anos, e um filho, o Jair, de 17 anos. Possuía 

11 irmãos (dois já falecidos), cultivando boa relação com Miro, de 63 anos, e a irmã 

Zair, de 53 anos. Seus pais morreram de infarto agudo do miocárdio e contou 

desconhecer história de câncer na família.  

 O primeiro contato com Maria aconteceu no dia 27 de maio de 2007, quando ela 

veio ao serviço fazer a programação para o seu tratamento radioterápico. No entanto, 

ela teve que retornar no dia 31 de maio, para dar continuidade a programação. Nessa 

data foi feita a máscara para fixação da cabeça durante o tratamento e, nela, as marcas 

do local de aplicação ; assim Maria não passou pela experiência das marcas da 

radioterapia, precisando apenas usar a máscara durante o tratamento. Ele se iniciou dia 

4 de junho de 2007 e totalizou 30 sessões.   

 Ela soube do diagnóstico de osteossarcoma extenso do maxilar aproximadamente 

seis meses antes, e realizou a cirurgia em 23/03/2007, em Rio Grande, distante 60 km de 

Pelotas. Maria contou que, além do câncer, tinha outras doenças: diabetes, reumatismo, 

bursite e artrose, hipertensão e doença na hipófise (não soube dizer o nome, mas era a 

causa de sua aposentadoria precoce). Devido a essas patologias, tinha dificuldade em 

locomover-se e passava a maior parte do dia acamada. A primeira entrevista ocorreu no 

dia 6 de junho de 2007 (no domicílio). Foram realizadas duas entrevistas no domicílio e 

uma no serviço de radioterapia. 

 A sua residência era simples, ainda em fase de construção (com aspecto de 

abandono), pouco iluminada e ventilada, possuía saneamento básico, energia elétrica, 

e localizava-se em uma rua de difícil acesso e sem calçamento. 
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 A familiar cuidadora nomeada por Maria foi a sua filha mais velha, Marta. Tinha 

22 anos, era solteira e trabalhava como auxiliar de cozinha em uma lancheria (renda de 

um salário mínimo). Estava concluindo o ensino médio e pretendia fazer a graduação. 

 A construção do genograma e do ecomapa da família de Maria apontou sua rede 

de apoio concentrando-se nos seus filhos, que a ajudavam nos cuidados, e nunca a 

deixavam só em casa; além disso recebia ajuda de dois irmãos, e dos amigos e 

vizinhos. A organização familiar estava assim dividida: Marta era responsável por todos 

os encaminhamentos junto aos serviços de saúde; ela e Tânia trabalhavam e ajudavam 

com os recursos financeiros. Maria era católica não praticante e tinha como lazer sentar 

na frente da casa, conversar com os vizinhos e ouvir o pagode dos amigos dos filhos. 
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Figura 8 - Genograma e ecomapa de Nina 
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 Nina tinha 53 anos, era branca, casada com Flávio (familiar cuidador), 

trabalhavam juntos numa confecção de cortinas e tinham dois filhos (César, 31anos, 

casado; e Leia, 27 anos, solteira, morando com os pais). Possuía ensino médio, era 

costureira e recebia um e meio salários mínimos. Residia com seu esposo e filha em 

uma casa simples, mas confortável, de modelo popular, com seis cômodos (dois 

quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem), bem arejada e iluminada, com 

saneamento básico e energia elétrica, coleta de lixo três vezes na semana e em rua 

pavimentada.  

 Ela obteve o diagnóstico de adenocarcinoma moderadamente diferenciado de 

reto havia aproximadamente seis meses. O primeiro contato com a paciente foi no dia 

29 de maio, quando veio para a consulta com a médica radioterapeuta, para avaliação 

e encaminhamento dos exames demarcatórios. No dia 31/05/2007, a paciente retornou 

para fazer o a programação de seu tratamento de telecobaltoterapia; o seu início ficou 

para 04/06/2007, com 35 sessões, concomitantes à quimioterapia. 

 Nina falou que era espírita e fazia cirurgia astral. Inclusive já havia feito quatro; 

nas duas últimas, fez o pedido pela Internet e as orientações chegaram no mesmo dia. 

Além disso, consultou um iridólogo que a ajudou a entender a sua doença, fazia uso de 

chás para a cura (aveloz9, arnica10) e também fazia aplicação de auto-hemoterapia 10 

ml/semana.  

                                                 
9 Aveloz: um remédio preparado a partir da seiva leitosa de um arbusto brasileiro de nome cientifico Euphorbia 
heterodoxa Mull Arg tem sido usado pela a medicina popular desde pelo menos 400 A.C. É vulgarmente conhecida 
como mata-verrugas porque sua seiva - usada pelos indígenas do Amazonas era considerada eficaz quando aplicada 
em verrugas e tumores, particularmente nos localizados na face (WIMPISSINGER, s.d ). 
10 Arnica brasileira (Lychnophora ericoides) é utilizada há várias décadas pela medicina popular como agente 
analgésico e antiinflamatório, embora sua composição química e atividade biológica tenha sido comprovada apenas 
recentemente (DOL, 2001). 
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 O familiar cuidador nomeado por Nina foi seu esposo Flávio. Ele tinha 57 anos, 

era técnico agrícola, mas naquele momento trabalhava com sua esposa Nina em 

decoração (confecção de cortinas) e recebia dois salários mínimos. Era católico não 

praticante e, embora a sua esposa fosse espírita, respeitava, mas não seguia a mesma 

religião. Era o cozinheiro oficial da casa e gostava muito disso. 

 Durante a construção do genograma e do ecomapa da família de Nina, foi 

possível identificar a rede de apoio, que concentrava-se em seu esposo Flávio, na filha 

Leia e também em sua mãe Irene, que já era idosa, mas tinha muita disposição e 

dinamismo, e residia próximo à sua casa; além disso os amigos e vizinhos também a 

ajudavam. Outro vínculo bem forte era com uma prima que residia no nordeste do Brasil 

e com quem falava pela Internet. Ela era uma referência para conversar sobre a sua 

doença e tratamentos, conforme se pode visualizar na Figura 8. Além do sistema 

profissional de cuidado no serviço de oncologia, Nina buscava no sistema popular ajuda 

para a sua enfermidade. A sua religião, o espiritismo, ajudava-a a enfrentar sua 

enfermidade. O seu trabalho autônomo, junto com o marido, era a fonte de renda 

principal do casal. O lazer, naquele momento, estava em suspenso, devido aos efeitos 

da radioterapia, mas gostava muito de viajar, dançar e visitar a família. 
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- O contexto de Adriana 
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Figura 9 - Genograma e ecomapa de Adriana 

 

 Adriana tinha 34 anos, era branca, com ensino fundamental incompleto e antes 

da doença trabalhava como diarista; no momento estava sem renda. Era casada com 

Vitor, de 34 anos (que trabalhava em uma olaria e recebia dois salários mínimos), tinha 

dois filhos: Talia, 14 anos, e Mano, de 7anos. Seus pais eram falecidos, tendo sua mãe 

morrido de câncer no útero havia dois anos. Ela possuía cinco irmãos: Jair, 35 anos, 

casado com Gina, 35 anos (familiar cuidadora, e irmã do marido de Adriana), Ari de 31 

anos, Téo de 28 anos, Léo de 17 anos e Lia de 9 anos. Após a morte de sua mãe, ficou 

com a guarda dos irmãos menores, que moravam com ela.  
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 Adriana residia em um bairro bem distante do centro (10 km, quase zona rural) 

com acesso difícil devido um trecho da rua não possuir pavimentação. A casa era 

pequena (2 quartos e uma saleta, que servia de quarto para o seu irmão mais velho, 

uma cozinha e um banheiro), simples e nela moravam seis pessoas, com muita 

dificuldade. Possuía energia elétrica e água encanada, os dejetos eram eliminados em 

fossa negra, uma vez que não havia encanamento para o esgoto. 

 O diagnóstico de câncer foi feito em janeiro/2007 (adenocarcinoma gástrico com 

infiltração da subserosa e difusa), submetendo-se a gastrectomia em 29/03/2007. 

Realizou a programação para a telecobaltoterapia no dia 24/05/2007 e iniciou a primeira 

das 25 sessões em 28/05/2007. Realizei quatro entrevistas com essa informante: três 

no domicílio e uma no serviço de radioterapia. 

 A familiar cuidadora nomeada por Adriana era Gina, duas vezes sua cunhada 

(Gina era casada com o irmão de Adriana e esta casada com o irmão de Gina). Com 35 

anos, possuía o ensino fundamental incompleto, era católica praticante e trabalhava 

como diarista, com renda de meio salário mínimo. Tinha um filho e dedicava-se muito 

ao cuidado de Adriana, assumindo junto com Tália as tarefas da casa, para que a 

paciente pudesse repousar no período do tratamento. 

 A construção do genograma e ecomapa da família de Adriana revelou os fortes 

vínculos e a ajuda de sua família. Ela contava com a ajuda também dos tios e dos 

vizinhos. Com os dados da Figura 9, observa-se que a sua fé espiritual estava 

relacionada à ligação com os pais (embora já falecidos, sentia a sua presença) e à 

crença em curandeiros. Embora sua religião fosse a evangélica, vinha freqüentando a 

católica, pois era a única igreja próximo à sua casa. O lazer estava relacionado a cuidar 
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de suas plantas, visitar os amigos e vizinhos. A fonte de renda da família vinha do 

trabalho do seu esposo Vitor e do irmão Léo. Falava que se sentia acolhida no serviço 

de radioterapia e isso a ajudava a ir lá todos os dias. 

 

- O contexto de Nilson 
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Figura 10 - Genograma e ecomapa de Nilson 

 

Nilson, de 65 anos, era branco, casado com Lizete, com três filhos (duas filhas: 

Inês, 42 anos, e Rose, 40 anos; e um filho, Aldo, de 39 anos – morando em uma casa, 

nos fundos da residência de Nilson, com a esposa e filhos). Ele tinha três irmãos (duas 
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irmãs e um irmão) e nenhum deles era doente. A sua mãe, ainda viva, tinha 87 anos, e 

a história familiar de câncer vinha de seu pai, que morreu devido a câncer de esôfago.  

Estudou até o terceiro ano do ensino fundamental, era motorista de caminhão 

(havia 45 anos) e, no momento, estava em licença de saúde, recebendo 

aproximadamente um salário mínimo. A família residia em casa própria, com dois 

quartos, sala/cozinha e banheiro, em um bairro popular; era bem iluminada e arejada, 

com saneamento básico e energia elétrica, e localizada em rua não pavimentada. 

Nilson morava com a esposa e a sogra. 

Ele recebeu o diagnóstico de adenocarcinoma de próstata havia um ano e fazia 

tratamento de hormonioterapia. Realizou programação para telecobaltoterapia no dia 

08/05/2007, começando nesse mesmo dia a primeira das 35 sessões. Foram realizadas 

quatro entrevistas no seu domicílio, tendo a esposa Lizete participado de todas elas.  

A familiar cuidadora nomeada por Nilson foi sua esposa Lizete. Tinha 61 anos, 

era católica e às vezes ia à igreja. Possuía o ensino fundamental incompleto, estava 

aposentada e sua renda era de um salário mínimo.  

O genograma e ecomapa da família de Nilson revelam que a sua rede de apoio 

principal era a família – a esposa e filhos. O seu trabalho e o rendimento de 

aposentadoria de sua esposa constituíam a fonte de renda principal. O lazer era 

conversar com os amigos no bar, mexer no seu caminhão e viajar. A sua religião era a 

católica, mas não praticante. 
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- O contexto de Anita 
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Figura 11 - Genograma e ecomapa de Anita 

 

Anita tinha 70 anos, era branca, casada, teve um filho que morreu devido a um 

tumor cérebro há 20 anos; possuía o ensino fundamental incompleto (3ª série), era 

aposentada e recebia um salário mínimo.  

Ela residia em uma casa simples (quarto, cozinha e banheiro), com seu esposo 

Franco, de 75 anos, cardiopata e deficiente auditivo, em um bairro popular, com 

saneamento básico, energia elétrica e acesso por ruas pavimentadas.  Tinha dois 

irmãos: Elio, de 61 anos, casado com Silvia, 61 anos (familiar cuidadora), e Marisa, de 

67 anos, que morava na zona rural do município, mas a visitava sempre que podia.  
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O primeiro contato com Anita aconteceu no dia 03/04/2007, quando foi ao serviço 

de radioterapia fazer a programaçao para iniciar o tratamento de telecobaltoterapia. 

Foram estipuladas 25 sessões, que tiveram início em 09/04/2007.  

O seu diagnóstico foi de adenocarcinoma de reto. Anita concordou em participar 

do estudo, porém pediu um tempo para fazer a entrevista, pois estava com diarréia e 

indisposição. Por várias vezes tentei agendar a entrevista e ela sempre pedia desculpas 

e mais uns dias, até que, no dia 10 de maio, realizamos a primeira entrevista. Na 

entrevista, percebi que ela temia o que eu iria perguntar.  

Revelou a sua crença no sistema popular, através do uso de chás, bem como na 

religião (Umbanda), com cirurgia astral, passes e banhos, para promover a cura. Anita 

fez a radio e a quimioterapia concomitantes, para reduzir o tamanho do tumor e torná-lo 

operável. Consegui fazer apenas mais uma entrevista com Anita, pois, após finalizar o 

tratamento radioterápico, ela começou os exames preparatórios para a cirurgia e disse 

que não poderia participar mais do estudo.  

A familiar cuidadora nomeada por Anita foi sua cunhada Sílvia (casada com o 

irmão Elio) de 61 anos. Tinha o ensino médio, era aposentada, com renda de um 

salário mínimo, e católica. Como morava próximo à casa de Anita, a todo momento ia 

vê-la e procurava ajudá-la. 

O genograma e ecomapa da família de Anita revelam que a fonte de ajuda e 

apoio maior estava na família de seu irmão, com a cunhada Sílvia e as filhas. A fonte de 

renda era proveniente das aposentadorias dela e do esposo. O lazer, para ela, era 

cuidar de seu jardim, visitar a família e os amigos, e passear no centro da cidade. 
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- O contexto de Márcio 
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Figura 12 - Genograma e ecomapa de Márcio 

 

Márcio, de 52 anos, era branco, casado com Aline, de 45 anos (familiar 

cuidadora) e tinha quatro filhos: Sonia de 21 anos, Wilma de 19 anos, Elis de 16 anos e 

Júnior de 11anos. Residia em uma casa popular, ampliada para acolher toda a família, 

com saneamento básico e energia elétrica, e as ruas eram pavimentadas. Em uma casa 
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nos fundos morava a sua sogra Norma, de 63 anos, e o cunhado Lino, de 40 anos, 

deficiente auditivo. Seus pais eram falecidos e tinha três irmãos que o visitavam sempre 

que podiam. Desconhecia história familiar da doença.  

Márcio contou que, quando jovem, usava álcool e drogas, gostava mais era de 

remédio – conhecido como “boletero”, na época. Tinha o segundo grau completo, era 

músico e estofador. No momento estava acamado e impossibilitado de trabalhar, devido 

à doença.  

O seu diagnóstico de câncer havia sido feito três anos atrás: carcinoma de 

células renais com nefrectomia à esquerda, em 19/09/2004. Naquela época já havia 

tido metástase pulmonar que, após cirurgia e quimioterapia, apresentou melhora do 

quadro. Noventa dias depois, teve uma fratura no trocanter à esquerda, momento em 

que soube que tinha metástase óssea, fazendo cirurgia e tratamento radioterápico, em 

fevereiro de 2006. Em março de 2007, novamente com metástase no pulmão direito e 

mediastino, necessitou fazer radioterapia de urgência, devido ao comprometimento em 

ambos os pulmões.  

Realizou programação  de urgência no dia 19/03/2007 e iniciou a primeira das 25 

sessões nesse mesmo dia. Márcio encontrava-se, nos primeiros dias de tratamento, 

muito dispnéico. Por isso, aguardamos a melhora de suas condições para iniciar as 

entrevistas. Ele tinha dificuldade para deambular devido a fratura perna, precisando de 

ajuda para locomover-se. Era acompanhado pela filha Elis (16 anos), porque a esposa 

e as filhas mais velhas trabalhavam, no horário do tratamento. As seguidas interrupções 

de Márcio às sessões de radioterapia estavam relacionadas à sua dificuldade de 

locomoção e também à precariedade do serviço público de transporte para as pessoas 
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que necessitem tratamento pelo SUS. Foram realizadas duas entrevistas (no domicílio), 

sendo que a última foi difícil realizar, porque ele estava sonolento, disperso e se 

cansava facilmente (apresentava dispnéia). Nesse dia, também entrevistei sua esposa, 

Aline. Devido às complicações posteriores ao tratamento (novamente dispnéia), Márcio 

faleceu em 19/06/2007. 

A familiar cuidadora nomeada por Márcio foi sua esposa Aline, de 45 anos, que 

trabalhava como cozinheira em um restaurante de segunda a domingo, com renda de 

um e meio salários mínimos. Era católica não praticante, devido à falta de tempo pelos 

cuidados com seu esposo, a casa e o trabalho. No início da doença, eles estavam meio 

separados (há dois anos), mas, depois da recorrência da doença, ela começou a 

participar mais do cuidado dele. Observei que toda a responsabilidade com a família 

estava com ela e contava que suas filhas pouco participavam, dependendo da ajuda de 

amigos para levá-lo ao tratamento.  

 

A contextualização dos informantes revela que a ocorrência de história de câncer 

na família pouco difere na construção da experiência de cada um deles. A sua 

influência está relacionada aos casos em que o familiar sofreu muito e morreu, e por 

isso os informantes consideravam este o seu destino também.  

Identificar a estrutura da família, sua composição, as funções e papéis 

desempenhados, a organização frente a uma enfermidade e como os membros 

interagem entre si é condição importante em uma pesquisa. E, no próprio contexto, 

torna-se vital para que o pesquisador compreenda melhor a relação entre os seus 

membros e as redes que constroem para lidar com uma doença grave, como o câncer. 
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4.2 Apresentação e discussão dos significados  

  

 A análise dos dados possibilitou a identificação de três unidades de sentidos: “O 

processo de adoecer por câncer”, “O processo de tratamento para o câncer: a 

radioterapia”, e “A vida após a radioterapia”. 

 A partir dessas unidades, construí os seguintes núcleos de significados: “Do 

adoecer por câncer à radioterapia: uma trajetória construída”; “A experiência da 

radioterapia: remédio e veneno” e “As teias da sobrevivência oncológica após a 

radioterapia”, que passo a apresentar.  

 

4.2.1  Do adoecer por câncer à radioterapia: uma trajetória construída  

Como apresentado anteriormente, a radioterapia é um dos procedimentos 

terapêuticos para o câncer. Dependendo do tipo da doença, ela pode ser a terapêutica 

principal ou associada a outras. De qualquer modo, a experiência da radioterapia não 

pode ser desvinculada do diagnóstico da doença de origem, ou seja, o câncer. 

Com base nas unidades de sentido, busquei entender a lógica dos informantes 

sobre a construção da trajetória desde a descoberta da doença até o tratamento. 
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4.2.1.1  A construção da trajetória da doença  

O câncer não era uma doença desconhecida para os informantes; 

freqüentemente seus aspectos são divulgados pela mídia, principalmente em 

programas populares da televisão. Além disso, muitas famílias brasileiras, 

independentemente da classe social, já tiveram um ente ou conhecido com câncer.  

Para os informantes, a trajetória da doença teve início com a desarmonia do 

corpo, detectada por alterações externas (o que era visto) ou internas (o que era 

sentido), ou sinais e sintomas corporais. Todos os informantes expuseram sobre o início 

do adoecer:  

 

[...] eu tinha uma mancha nas costas que começou a coçar um pouquinho. Aí, a roupa 
começou a irritar e eu acabei machucando, enquanto dormia, não cicatrizou. (Janete, 
44 anos, ensino superior, melanoma metastático axilar, 1ª. entrevista).  
 
Há uns cinco anos atrás, eu senti uma dor no peito, né... Uma dor forte que dava pra 
suportar. De madrugada, acordei com aquela ardência no peito, bem no meio do peito. 
Ela foi aumentando, aumentando, levantei e tomei uma água doce. Eu pensei que ia me 
dar um infarto. [...] eu senti outra vez a dor, foi bem mais forte agora em dezembro. 
(Douglas, 39 anos, ensino fundamental, adenocarcinoma gástrico, 1ª. entrevista) 
 
[...] sentia sempre uma queimação, uma ardência. Tudo que eu comia caía no 
estômago e me ardia, uma ardência... Sempre tomando um remédio e outro, mas nada 
ajudava... (Adriana, 34 anos, ensino fundamental incompleto, adenocarcinoma gástrico, 
1ª. entrevista) 
 
Bom, eu comecei, com 76 anos, com umas tonteiras... (Luiz Carlos, 80 anos, ensino 
fundamental incompleto, adenocarcinoma próstata, 1ª. entrevista)  
 
Começou com o seguinte: eu andava toda hora urinando e não parava. Era de cinco em 
cinco minutos. (Nilson, 65 anos, fundamental incompleto, adenocarcinoma de próstata, 
1ª. entrevista) 
 
Tudo começou quando me deu essa dor, essa cólica, muito forte no rim esquerdo, né.... 
Aí, eu queria urinar e não conseguia. (Márcio, 52 anos, ensino médio, Metástase 
pulmonar e mediastino, 1ª. entrevista) 
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Começou com diarréia e cólica, foi assim que começou. Um dia estava bom, outro dia 
ruim e assim foi. Eu tomava uma coisa, tomava outra...  (Anita, 70 anos, ensino 
fundamental incompleto, Adenocarcinoma de reto, 1ª. entrevista) 
 
Eu comecei a notar, assim, um sanguezinho no papel higiênico, não quando eu ia aos 
pés, mas quando eu urinava. Eu me enxugava com papel e na partezinha de trás do 
papel ficava meio rosado. Eu até demorei a me dar conta. (Nina, 53 anos, ensino 
médio, Adenocarcinoma moderadamente diferenciado de reto, 1ª. entrevista) 

 

Ao constatar que o sinal ou sintoma é real, as pessoas se dão conta da 

desorganização do organismo. Como primeira reação, a busca pela solução recai no 

sistema de cuidado familiar e/ou popular. Esses sistemas preconizam soluções que 

nem sempre dão resultados, mas que são valorizados, tal como a “água doce” (água 

com açúcar). Com o fracasso dessa terapêutica, pacientes e familiares concluem que 

há necessidade de busca por solução no sistema profissional de saúde. Kleinman 

(1988) diz que, na realidade, essa etapa só ocorre quando os familiares observam que 

os sinais e sintomas tornam-se graves, alterando as funções sociais do doente, 

repercutindo no processo de viver de todos. A partir desse momento, doente e família 

identificam que a situação é de uma enfermidade ou “doença” que requer solução no 

sistema médico, que é o que tem o conhecimento e os meios para a sua solução. 

Assim, inicia-se a trajetória da doença.  

Langdon (2003) nos ajuda a compreender que a doença não é um mero distúrbio 

físico, ela é um processo e uma experiência. O primeiro passo para caracterizá-la como um 

processo é o reconhecimento dos sintomas, ou seja, os eventos que indicam que o corpo 

não vai bem. Conseqüentemente, a doença passa a ser definida como experiência, 

quando é entendida como um processo subjetivo construído por conhecimentos, 

percepções e práticas historicamente aprendidas nos contextos socioculturais. 
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Por não estar relacionado a um fenômeno doloroso, pelo menos nas primeiras 

manifestações do câncer, as pessoas não procuram esclarecimentos para as alterações 

físicas, uma vez que, em nossa cultura, a dor possui estreita relação com a gravidade 

de uma doença (QUAYLE; LUCIA, 2003).  

Ainda em relação às manifestações corporais da enfermidade, Langdon (2003) 

considera que, para o indivíduo, o corpo é uma matriz simbólica que organiza a sua 

experiência corporal, o mundo social, o natural e o cosmológico. O que o corpo sente 

não é separado do significado da sensação, ou seja, a experiência corporal é entendida 

como uma realidade subjetiva, em que o corpo, a sua percepção e os seus significados 

unem-se em uma experiência particular, para além dos limites do próprio corpo. 

Para os entrevistados, a busca por cuidados no sistema de saúde oficial foi uma 

trajetória de dificuldades, que aumentaram as incertezas e a percepção da gravidade 

da situação:  

 

Eu procurei o dermatologista; e, quando eu consultei, ele já deu o diagnóstico de que 
era um câncer maligno que se alastrava muito rapidamente, né... Aí, um ano depois é 
que surgiram os nódulos na axila. (Janete, 44 anos, ensino superior, Melanoma 
metastático axilar, 1ª. entrevista) 
 
Foi quando eu fiz os exames que aconteceu. Apareceu né... apareceu uma massa 
branca no meu estômago e o doutor falou: "Vamos ter que fazer um outro exame, que é 
uma endoscopia com biópsia, para nós ver o que está acontecendo". E aí eu fiz. Foi 
quando deu que estava com um tumor. (Douglas, 39 anos, fundamental, 
adenocarcinoma gástrico, 1ª. entrevista) 
 
Fui ao médico e comecei a fazer os exames; foi dali que eles começaram a descobrir, 
sempre fazendo uma coisa e outra... Foi quando eu fiz a biópsia e saiu o resultado. 
(Adriana, 34 anos, fundamental incompleto, adenocarcinoma gástrico, 1ª.  entrevista) 
 
Aí teve uma consulta com o doutor, ele me fez um toque lá (reto) e mandou ir na clínica 
da imagem. Eu fiz ultra-som, trouxe os exames e ele me mandou ir na universidade, 
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onde o doutor me receitou uns comprimidos, uns antibióticos. (Nilson, 65 anos, 
fundamental incompleto, adenocarcinoma de próstata, 1ª.  entrevista) 
 
O médico disse que eu tenho que ter muito cuidado, e aí ele disse que o nome da 
doença é carcinoma metastático. É um câncer! Ele disse: "É um câncer!". (Márcio, 52 
anos,  ensino médio, metástase pulmonar e mediastino, 2ª.  entrevista) 

 

As longas esperas pelos retornos, os exames diagnósticos e as consultas 

médicas fazem parte do ritual de diagnóstico médico.   

 No conjunto dos discursos dos informantes, observamos que a construção de 

seu diagnóstico se deu após a realização de exames muitas vezes considerados 

desgastantes, como revelado por Anita: “os exames, aquilo que me estragou toda. Eu 

sofri com aqueles exames, barbaridade!”. Além de conviver com a angústia dos exames 

diagnósticos, a espera pelo resultado demanda um tempo que para os pacientes é 

demasiado longo, aumentando a angústia. 

 Para Adam e Herzlich (2001, p. 12), “o saber e a prática médica definem os 

termos do encontro da pessoa com a doença”. É a partir da avaliação clínica que os 

sintomas apresentados pelos pacientes são decodificados e, após, é declarado à 

pessoa que ela está doente. Isto se configura em um julgamento que transcende o 

estado orgânico e repercute na identidade do indivíduo, determinando o seu lugar na 

sociedade. O diagnóstico e o prognóstico são os elementos a partir dos quais a pessoa 

buscará ajustar-se à situação de doente. 

 Porém, na avaliação clínica, nem sempre o médico reconhece o conhecimento 

do paciente sobre o seu corpo. Porque Maria apresentava outros problemas de saúde, 
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ela e sua filha Marta (familiar cuidadora) contaram como perceberam os sinais e 

sintomas, e tiveram que insistir para que fossem considerados pelo médico: 

 

Eu fui ao médico, eles me mandaram bater o Raio X. Como eu sou diabética, eu pensei 
que era do diabetes. Eu tenho reumatismo, artrite e artrose, então eu sempre ando em 
volta com infecção, e eu achava que era tudo disso. Eu estava sempre com um 
problema na boca. Os meus dentes inflamavam, eu botava sangue pelos dentes e eu 
tinha anemia, tinha caroços na volta (aponta para o pescoço), até embaixo dos braços, 
né... Eu ficava com o rosto inchado só. Mas, aí, quando ele veio, ele ficou. Aí, ele ia 
crescendo aos pouquinhos, primeiro era uma bolinha que foi crescendo, foi crescendo... 
Eu falei pro doutor disso que tinha saído em mim. Aí ele disse: "Isso não é comigo, tens 
que ver com um dentista.". [...] E até eles fazerem a biópsia e que deu que era 
osteossarcoma. Bom, eu não sei lhe explicar direito o que é. [...] aí que ela começou a 
crescer. (Maria, 51 anos, ensino fundamental incompleto, osteossarcoma extenso 
maxilar E,1ª., 2ª. entrevista)  
 
[...] uma vez saiu uma coisa na face dela, e o doutor disse que era para operar, mas 
sempre tratando o reumatismo e tudo o mais. A gente olhava e nem sabia do que era. 
Aí, com o tempo, aquilo foi crescendo [...]. (Marta, filha de Maria, 22 anos, ensino 
médio, auxiliar de cozinha) 
 

 A necessidade dos pacientes percorrerem uma via crucis entre os médicos de 

várias especialidades, até finalmente receberem o diagnóstico e a terapêutica 

adequada, foi uma situação relatada pelos informantes. Anita e Nina precisaram passar 

por três profissionais do sistema médico para obter o diagnóstico e o encaminhamento 

para o tratamento.  

 

Fui no Dr. AE11, ele me pediu Raio X, depois fui no Dr.V e ele logo viu e disse que não 
era pra ele e me encaminhou para o Dr. R. Este disse que se ficar bom, com esse 
tratamento, que se sara que não precisa fazer cirurgia (Anita, 70 anos, fundamental  
incompleto, adenocarcinoma de reto, 1ª. entrevista) 
 

                                                 
11 Para manter o anonimato, os profissionais mencionados nas falas dos entrevistados foram identificados apenas 
pelas iniciais de seus nomes.  
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Eu tinha consulta com um ginecologista, isso foi em setembro, eu acho, fui à consulta e 
ele disse que ia me passar pro proctologista. Aí eles fizeram os exames. Saiu a biópsia, 
dia 28 de dezembro. O Dr. R disse assim pra mim e pra minha filha: "Olha, tem que 
fazer uma colonoscopia.". Aí eu voltei no consultório dele, e ele me disse que eu tinha 
que fazer uma cirurgia pra tirar...  que era câncer mesmo [...] (Nina, 53 anos, ensino 
médio, adenocarcinoma moderadamente diferenciado de reto, 1ª. entrevista) 
 

 Entre os informantes, a revelação do diagnóstico foi obtida de formas diferentes: 

 

Ah, quando eu soube o diagnóstico, eu não esperava que fosse tudo isso. O médico, 
assim, ele não me preparou psicologicamente. Na primeira consulta, ele olhou 
simplesmente os exames, eu não entendia nada, né... Ele olhou, como ele tinha 30 
anos de experiência, ele já deu o diagnóstico de câncer. Aí, aquilo tudo me 
surpreendeu, né... Acho que ele errou nesse procedimento. Aliás, eu acho que ele errou 
em vários momentos... (Janete, 44 anos, ensino superior, melanoma, 1ª. entrevista) 
 
O meu marido foi buscar o resultado do exame. Quando ele chegou em casa, eu estava 
limpando a casa, era dia 28 de dezembro, e eu levei um susto assim, quando eu olhei, 
não sabia bem se era ou se não era. Aí, dei para minha filha, ela disse: "Ah mãe, não 
sei, isto a gente vai ter que ver, porque não sei...". (Nina, 53 anos, ensino médio, 
adenocarcinoma moderadamente diferenciado de reto, 1ª.  entrevista) 
 
A doutora aqui do posto que contou. Então, a Adriana foi sozinha fazer uma consulta e 
a doutora queria conversar com um da família. Aí, ela foi lá na minha irmã e pediu para 
ir com ela. A doutora falava o nome, só que ela não entendia, né... A doutora não dizia 
que ela estava com um tumor, nem com câncer, era aquele outro nome, carcinoma. 
(Gina, cunhada de Adriana, 35 anos, ensino fundamental incompleto, diarista) 
 
É um não sei o quê... CEA de face. Ele explicou tudo direitinho pra mim e pra Marta 
também. É osteossarcoma... (Maria, 51 anos, ensino fundamental  incompleto, 
osteossarcoma extenso maxilar E, 1ª. entrevista) 

 

Na narrativa do último informante, destaco a sigla comumente usada no contexto 

médico, para se referir ao câncer – CA. Segundo Powe (1997), para alguns indivíduos a 

mera menção da palavra "câncer" remete a percepções de dor, medo, desesperança e 

morte inevitável. O senso comum considera o câncer como um processo irreversível, 

uma sentença de morte, de mau presságio, abominável e repugnante aos sentidos 
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(BERGAMASCO: ANGELO, 2001; FERREIRA, 1994, PINTO, 2003; SONTAG, 1984; 

GOFFMAN, 1988).  

 Apenas um dos informantes referiu que desconhecia partes do seu corpo, 

descobrindo que tem uma próstata, uma parte do seu corpo que agora precisa de 

tratamento: 

 

Eu consultei e o doutor mandou fazer exame de sangue. Aí, o doutor disse: “Ó, a sua 
próstata está alta!”. Que próstata? Eu disse que nem sabia que existia isso. E ele disse: 
“Ó, o senhor vai ter que fazer a biópsia.”. (Luiz Carlos, 80 anos, ensino fundamental 
incompleto, adenocarcinoma próstata, 1ª. entrevista) 

 

 A surpresa do diagnóstico do câncer também ocorreu entre quem seguia a 

prevenção da doença. Helena realizava o exame preventivo do câncer do colo uterino 

de seis em seis meses, e permanecia com sintomas (corrimento) de que havia algo 

errado no seu corpo:  

 

Eu perdi um ano e meio, entre fazer a biópsia e começar a me tratar, e a doutora me 
dando antibiótico, ela me tratava para o corrimento [...] eu disse pra ela que os 
remédios não estavam adiantando de nada, que o corrimento está a mesma coisa, que 
eu sinto uma dormência aqui assim (aponta para o baixo ventre). A doutora disse: "Vou 
lhe mandar lá pra faculdade de medicina, pra senhora fazer uma biópsia.". [...] foi 
quando veio o diagnóstico da doença. (Helena, 55 anos, ensino fundamental 
incompleto, carcinoma epidermóide útero, 1ª. entrevista) 

 

O que mais me marcou na trajetória que as pessoas percorreram até o resultado 

final da biópsia, foi a colocação de Márcio: “A doutora disse pra mim: a partir de hoje, tu 

és um paciente oncológico.” (Márcio, 52 anos, ensino médio, metástase pulmonar e do 

mediastino, 1ª. entrevista).  
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Frente às colocações dos informantes, alguns aspectos me chamam a atenção. 

O primeiro deles refere-se aos conhecimentos culturais adquiridos na sua história de 

vida. Independente das características socio-econômico-educacionais, os informantes 

relataram a inserção de conhecimentos médicos na percepção dos sinais e sintomas 

dos seus corpos, e, como sujeitos ativos, e não passivos, tiveram que insistir para o seu 

reconhecimento pelos médicos. Esse meu entendimento vai ao encontro da colocação 

de Kleinman (1988) de que não existe um modelo explicativo leigo puro, para a 

avaliação das condições da doença, pois  com ele se mesclam aspectos do modelo 

médico. 

 Um segundo fato se refere ao sistema profissional de saúde, que fornece um 

cuidado fragmentado que só avalia os órgãos doentes, específicos a uma 

especialidade. Sobre essa questão, Adam e Herzlich (2001) assinalam as dificuldades 

dos praticantes da medicina frente à complexidade do sistema de saúde, tanto em 

relação à diversidade das especialidades, como pelo aumento do número de pessoas 

envolvidas, acabando por romper com o domínio do campo de atuação, principalmente 

para o clínico geral. Os autores alertam para a necessidade de um trabalho articulado, 

para dar conta das patologias graves que exigem, cada vez mais, intervenções 

múltiplas e complexas, como ocorre com o câncer. Nessa situação, o enfermo percebe 

um sistema de saúde fragmentado, pouco legível e incoerente, e se frustra por saber 

que, apesar de ter um acesso mais fácil aos serviços de saúde, comparado com 

décadas passadas, e não lhe traz satisfação. 

 Nas instituições de saúde públicas brasileiras, o problema da fragmentação do 

cuidado e da falta de resolução dos problemas apresentados pelos pacientes recebeu 
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atenção de vários estudos e autores. Pactuo com o pensar de Ayres (2006, p. 64) sobre 

os efeitos negativos das transformações da medicina contemporânea: “[...] a 

autonomização e tirania dos exames complementares, a excessiva segmentação do 

paciente em órgãos e funções, o intervencionismo exagerado, o encarecimento dos 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos, a desatenção com os aspectos 

psicossociais do adoecimento e a iatrogenia transformam-se em evidentes limites”, para 

a integralidade do cuidado.  

 Especificamente em relação ao sistema de saúde da cidade de Pelotas, ao 

pesquisar sobre a integralidade na saúde da mulher, com foco na atenção à mulher 

com câncer de colo uterino, Soares (2007) mostrou as mesmas dificuldades de acesso 

e atenção por parte dos profissionais de saúde, destacando o caráter pontual do 

atendimento. 

 O que se espera dos médicos é que eles decodifiquem a linguagem dos sinais e 

sintomas dos pacientes, inclusive a não-explícita, a fim de fazer o diagnóstico. Segundo 

Helman (2003), a consulta médica possui características rituais e simbólicas, cujas 

funções incluem a apresentação da enfermidade, o diagnóstico da doença e a 

prescrição do tratamento. Compreender a linguagem usada pelo paciente e a 

importância que ele dá aos sintomas apresentados é atividade do médico.    

Por outro lado, fica claro que os comportamentos de prevenção do câncer, 

apresentados por apenas uma das informantes, ainda não estão inseridos nas práticas 

de saúde desse grupo. Tal constatação me leva a questionar a efetividade dos 

programas de prevenção nacional, para a doença. 
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As reações dos informantes à confirmação do diagnóstico de câncer foram 

expressas com emoção, como apontam as narrativas a seguir:  

 

Olha, pra mim, o câncer é uma doença horrível, terrível! É uma das piores doenças. Pra 
mim câncer... não tem reversão né... depende muito da sorte... [...]  Bah!, no início, 
quando eu descobri, pra mim foi o fim né! (Douglas, 39 anos, ensino fundamental, 
adenocarcinoma gástrico, 4ª. entrevista). 
 
Depois que apareceu esse câncer, ele me tirou a paz, a tranqüilidade. Eu me vi assim, 
parece que de cara com a morte! (Helena, 55 anos, ensino fundamental incompleto, 
carcinoma epidermóide do útero, 5ª. entrevista) 
 
Isso é coisa mais horrível que tem. [...] é aquele bicho nojento! Eu penso em ficar boa... 
e se eu morro! Tomara que eu morra na cirurgia, não volte mais. Se não é para ficar 
boa, tomara que eu fique dormindo para sempre. (Anita, 70 anos, ensino fundamental 
incompleto, adenocarcinoma de reto, 2ª. entrevista) 
 
Eu sei que é uma coisa muito séria e perigosa, né! (Maria, 51 anos, ensino fundamental 
incompleto, osteossarcoma extenso maxilar E, 2ª. entrevista) 
 
Pelo diagnóstico que ele me deu, a maneira como ele falou... eu achei que eu ia morrer 
em poucos dias. Eu fiquei muito, muito, assustada! [...] isso pra mim é a morte que 
manda aviso prévio! (Janete, 44 anos, ensino superior, melanoma, 1ª. entrevista) 
 
O impacto que eu tive sobre o câncer, eu disse: Bah!... eu vou morrer. Quando eu não 
tinha noção do que era o câncer, eu pensava: Estou com câncer e vou morrer. Todo 
mundo morre! [...] a primeira vez que o doutor me disse que o tratamento é muito 
perigoso, aí eu perguntei para ele: Vou morrer quando? (Márcio, 52 anos, ensino 
médio, metástase pulmonar e mediastino, 2ª. entrevista) 
 
Na hora do resultado, achei que não ia ter cura. Ah, não sei, passou pela minha 
cabeça. Já vi tanta coisa... Bah!, tenho isso, não vou ter cura então! (Adriana, 34 anos, 
ensino fundamental incompleto, adenocarcinoma gástrico, 1ª. entrevista) 
 

Os familiares compartilham desses sentidos:  

 

Essa doença é terrível, né? Ah, terrível! O avô dela teve câncer, a mãe também [...] De 
doença, a gente não entendia quase nada, né... Só sabe que é terrível! (Gina, 35 anos, 
cunhada de Adriana, ensino fundamental incompleto, diarista) 



Apresentação e Discussão dos Resultados do Estudo 137

Ah, o câncer pra mim é uma doença horrível sabe...  pra mim, é a doença pior que tem 
no mundo... é uma doença que termina com a pessoa. (Clarice, 35 anos, esposa de 
Douglas, ensino médio, servente de limpeza) 

 
Ah, eu acho uma coisa horrível né... pra mim é... Não sei, ela vai terminando com a 
pessoa... (Lizete, 61 anos, esposa de Nilson, 61 anos, ensino fundamental incompleto, 
aposentada) 
 
Aquele dia foi o mais horrível da minha vida! Olha, nem sei! Na minha família morreram 
tantos de câncer que... (Sílvia, 61 anos, cunhada de Anita, ensino médio, aposentada) 
 
Ah, é um baque! É uma coisa muito séria, mas devido a várias outras coisas assim que 
ela já teve e que ela já vinha tratando. [...] Ah, na hora eu tremi, foi muito triste... (Marta, 
22 anos, filha de Maria, ensino médio, auxiliar de cozinha) 
 
A palavra "câncer" sempre assusta. A gente nunca vê a coisa dentro da família. Foi um 
choque e uma coisa assim muito (pensa) traumatizante! (Flávio, 57 anos, esposo de 
Nina, ensino médio, decorador) 
 
Ah, foi um choque bastante grande, né! No início, a gente pensava: ele vai operar o rim 
e vai se curar e vai voltar à vida normal de novo, mas depois descobri que não ia ser 
tão fácil assim como eu pensava. Foi difícil tanto psicológico como, aí, sei lá, material... 
tudo, tudo se juntou. É difícil mesmo! (Aline, 45 anos, esposa de Márcio, ensino 
fundamental, cozinheira) 
 

 Atualmente as terapêuticas para o câncer são mais efetivas, reduzindo a morbi-

mortalidade. Porém, ainda é muito presente no imaginário social a idéia do câncer 

como algo que cresce e destrói, doença intratável e misteriosa. 

 Além de buscar sentido para a doença, alguns dos informantes sentiram-se 

responsáveis por comunicarem a outros sobre a nova situação: 

 

Bom, eu comecei a contar pelo menos para as pessoas mais próximas, né... pra uma 
colega de trabalho, sobre o acontecimento. Eu trabalhava com ela, ela tinha que saber, 
até porque aconteceria muita mudança na minha vida. (Janete, 44 anos, ensino 
superior, melanoma, 1ª. entrevista) 
 



Apresentação e Discussão dos Resultados do Estudo 138

Aí, eu disse pra minha esposa: o doutor disse que eu estou assim, assim... Aí foi 
aquele... Ela começou a chorar, aquela coisa toda. Eu não sentia mais o chão nos pés. 
Foi horrível! (Douglas, 39 anos, fundamental, adenocarcinoma gástrico, 1ª. entrevista) 
 
Aí, então, eu falei primeiro com a minha filha, que é a minha filha amiga! [...] Aí depois, 
eu pensei: vou falar pra ele (companheiro). Porque vou ter que sair todos os dias e ele 
vai perguntar onde é que eu vou! Aí, eu tive que contar, contei! (Helena, 55 anos, 
fundamental incompleto, carcinoma epidermóide útero, 1ª. entrevista) 
 
Aí, eu cheguei em casa e contei pro meu marido. Ele chorava muito comigo, e eu disse: 
pelo amor de Deus, você não pode ficar assim, eu é que estou doente, você tem que ter 
ânimo! Quem foi que disse que eu vou morrer? Eu não vou morrer! Eu estou doente! 
Vou ter que fazer um tratamento, vou ter que fazer uma cirurgia, deixe pra chorar 
depois, por enquanto não tem necessidade ainda, eu ainda estou viva! (ri) Aí ele foi aos 
poucos melhorando. (Nina, 53 anos, ensino médio, adenocarcinoma moderadamente 
diferenciado de reto, 2ª. entrevista) 
 

 Pelos depoimentos, pude apreender que, entre os pacientes e familiares 

cuidadores, o diagnóstico de câncer levou a sentidos e expectativas contraditórios de 

morte e cura, frutos da construção sociocultural do câncer como doença maldita. Essas 

imagens também foram encontradas em outros estudos etnográficos brasileiros sobre a 

doença, como no de Maruyama (2004), Anjos (2005), Tavares e Trad (2005), Vieira, 

Gomes e Trajano (2005). Como tal, a sua revelação deve ficar restrita ao contexto 

social próximo. 

 Nas relações sociais, casos de câncer entre conhecidos e amigos, ajudam a 

construir uma imagem de como o corpo do doente sofre com a doença e os 

tratamentos: 

 

É sofrer, né... Sofrer que era o pior de tudo. Magrinho, aquela coisa toda. E morrem 
magrinha. Eu já vi pessoa morrer com esse problema. Triste! Então eu tinha medo de 
morrer magrinho, sofrer... (Douglas, 39 anos, ensino fundamental, adenocarcinoma 
gástrico, 1ª. entrevista) 
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Que talvez eu venha a sofrer muito ainda por causa disso. Eu vejo o sofrimento. Eu vi 
muito na minha família. Tenho medo de passar o mesmo. Dá aquele medo, aquele 
pavor. [...] Não é medo de morrer. Porque todo mundo vai morrer. Mas tenho medo de 
sofrer em cima de uma cama e estar precisando dos outros pra estar me alcançando 
isso, me alcançando aquilo. [...] Não é propriamente a morte, é o sofrimento. (Helena, 
55 anos, ensino fundamental incompleto, carcinoma epidermóide útero, 1ª. entrevista) 

 

O antropólogo que realizou estudos sobre o sofrimento na doença crônica foi 

psiquiatra Kleinman (1988). Ele o define, com base na perspectiva histórica e 

transcultural, como um aspecto universal da experiência humana. Esta é categorizada 

pelos indivíduos e grupos sociais em conseqüência a um problema, evento ou situação, 

para o seu corpo ou espírito. Apesar do significado cultural do sofrimento ter 

elaborações diferentes, entre diferentes grupos sociais, a experiência do sofrimento 

possui características próprias da condição humana, na sociedade como um todo 

(KLEINMAN, 1991). As expressões de sofrimento são expostas pelas emoções, que 

são construções culturais, pois são espaços que unem o corpo, a mente, a 

subjetividade e a atividade corporal aos ambientes macro e microssocial (CANESQUI, 

2007; ALVES, 1994). 

 Devido aos conhecimentos das pessoas de que, quem tem câncer sofre, 

algumas elaboram crenças de que não se deve intervir no câncer, para a doença não 

piorar a sua condição: 

 

Aí eu fiquei meio assim... Bah!, mas fazer a cirurgia é bom? Geralmente quando mexe 
nesse problema, a pessoa morre. Eu estava com medo de fazer a cirurgia e morrer. 
Morrer como a gente vê as pessoas que têm esse problema. (Douglas, 39 anos, ensino 
fundamental, adenocarcinoma gástrico, 1ª. entrevista) 
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E quando eles abriram ali, para fazer o exame, parece que acordou ele. Então ele se 
modificou, né... ele ficou cada vez maior e maior. (Maria, 51 anos, ensino fundamental 
incompleto, osteossarcoma extenso maxilar E, 2ª. entrevista) 

 

A expressão popular “mexeu, fedeu” também foi encontrada no estudo de Redko 

(1992), com pacientes com câncer de cabeça e pescoço. A autora considerou que as 

pessoas pensam dessa forma, por descrença no sucesso do tratamento médico 

oncológico, pois, além de o considerarem inútil, acreditam que as terapias podem 

estimular o desenvolvimento da doença e agravá-la. Assim, não submeter-se às 

terapias reforça o significado de que não se deve mexer com o destino. Essa 

concepção retrata uma visão teleológica do câncer como doença do acaso – destino; 

“mexer no destino só pode fazer feder mesmo” (p.78). 

 A concepção do câncer benigno e maligno também se fez presente nas 

narrativas dos informantes: 

 

[...] o que eu acho sobre o câncer é o seguinte, eu acho que agora está tudo explicado, 
né... Isso aqui é câncer, é curável ou não é curável, é benigno ou maligno. Então, eu 
atualmente penso assim, eu digo: tá, o câncer para mim é... ele pode durar mais como 
pode durar menos. Na realidade, um dos câncer mais poderosos que existe na 
realidade é a AIDS, quer dizer, eu acho! (Márcio, 52 anos, ensino médio, metástase 
pulmonar e mediastino, 2ª. entrevista) 
 
[...] câncer, geralmente, quando ele é maligno, é uma coisa que pode voltar com o 
tempo, né... Então, é uma doença que a pessoa tem que ter muita sorte dela não voltar. 
(Douglas, 39 anos, ensino fundamental, adenocarcinoma gástrico, 2ª. entrevista) 
 

 Conforme Redko (1992), a cultura popular sobre o câncer associa-o aos termos 

benignos e malignos, originários da linguagem médica. A autora pontua ainda que os 

pacientes preferem crer que o termo "benigno" significa que a doença foi descoberta a 
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tempo e que, por isso, tem cura; em contrapartida, o termo "maligno" remete a dor, 

desesperança e morte, o que vai de ao encontro das narrativas dos informantes. 

Frente à concepção da doença como fatal e que traz grande sofrimento, um 

informante exemplifica a sua atitude de minimizar o significado do diagnóstico, 

respaldado pelas informações do médico:  

 

O doutor disse que era um princípio, estava com o princípio da doença na próstata, que 
era um tumorzinho muito pequeno, inchado, no caso, e estava com o PSA muito alto.  E 
com as seis injeções que eu fiz, ele passou pra 14. Agora está em 0,56, praticamente tá 
quase que zerado. (Nilson, 65 anos, ensino fundamental incompleto, adenocarcinoma 
de próstata, 1ª. entrevista) 
 

Com a confirmação do diagnóstico, os doentes e familiares requerem 

desenvolver novas habilidades para lidarem com a vida com câncer. Para isso, usam 

as estratégias de ajustamento ou enfrentamento aprendidas na sua história de vida, 

avaliadas como satisfatórias (BURY, 1997). Canesqui (2007) salienta que, em 

decorrência da progressão da doença, a referência ao mundo externo como locus da 

doença diminui e, com isso, as pessoas dirigem seus esforços para combatê-la ou 

mesmo ajustar-se às demandas que ela impõe a sua vida. As reações a doença 

também podem ser observadas na forma como as pessoas decidem enfrentar a sua 

doença.  

 Ao falarem sobre o câncer, os informantes o associaram com algo muito difícil de 

lidar e ao mesmo tempo expressaram o sentido do seu poder maléfico, como disse 

Anita: “doença pior que tem no mundo”. Para Helman (2003), as pessoas utilizam 

metáforas para denominar o câncer, na tentativa de obter o sentido de ordenação geral 
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da vida. E, ao designá-lo por termos fortes, impregnados de significados, revelam o 

quão é penoso para elas.  

As diferentes maneiras como as pessoas se referem à doença fazem apreender 

que ela pode ser percebida como algo que faz parte do próprio corpo, incorporando-o 

ao seu self, ou vendo-a como algo externo ao seu corpo: 

 

[...] eu digo, eu não me sinto doente! O único sinal, assim que fiquei traumatizada foi de 
ver sangue. Saiu um pouco de sangue depois da cirurgia, dois dias, mas pouco e 
parou, e por um mês não saiu nada. Aí começou, e isso me deixou arrasada! Arrasada 
porque, parece assim, sabe, quando tu estás bem, e aí te jogam um balde de água fria! 
Tu sente aquilo lá dentro... E quando eu vejo o sangue, aí me lembro. Mas continua 
tudo igual, entende! (Nina, 53 anos, ensino médio, adenocarcinoma moderadamente 
diferenciado de reto, 1ª. entrevista).  
 
Olha, parece que não está no meu corpo isso, pra mim não está em mim. (Anita, 70 
anos, ensino fundamental incompleto, adenocarcinoma de reto, 1ª. entrevista) 

 

Magnani, Oliveira e Gontijo (2007) afirmam que os sentidos sociais elaborados 

sobre a doença transformam-se em símbolos que determinam as dinâmicas sociais, 

uma vez que é nas relações entre os indivíduos que esses símbolos se definem, se 

redefinem e, freqüentemente, se confirmam, tornam-se legítimos. Dessa forma, os 

mitos e estigmas, as crenças populares, os sofrimentos, as experiências sobre o 

fenômeno da doença constituem mecanismos que modelam as relações sociais e 

manipulam as identidades dos enfermos. Os estigmas e mitos, para as autoras, estão 

além do espaço do corpo de quem tem a doença; devem ser considerados como um 

fenômeno social, em uma dimensão humana mais ampla, a da sociedade onde os 

pacientes vivem. Assim, os símbolos dessa sociedade atuam na discriminação do 

indivíduo, comprometendo a sua identidade. 
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 Silva (2001, p.80) ajuda a compreender essa forma de encarar o câncer, ao 

distinguir o ser e o estar doente como algo complexo que envolve a percepção e a 

interpretação da condição saúde/doença. Para a autora, o estar doente refere-se a algo 

que, apesar de estar na pessoa, não faz parte dela. Essa condição relaciona-se à 

construção que a pessoa tem de sua imagem, na qual o câncer não faz parte de si (não 

há incorporação), e assim sente-se “protegido da imagem de pessoa doente”, como o 

referido por Anita e Nina.  Por outro lado, o ser doente parece ter uma elaboração mais 

abstrata da própria condição resultante de reflexões sobre si mesmo; com isso vêm à 

consciência as exigências de sua condição e a necessidade de dar conta das 

demandas dos seus cuidados diários. 

 

A doença, é claro, não é uma coisa boa! Mas o que veio assim, junto com tudo isso, 
são coisas boas, como o apoio da família, dos amigos. E principalmente, aqui em 
Pelotas, o atendimento médico é muito bom. Mas depois que eu fiz a cirurgia, aí 
passou, aí eu fui administrando melhor, entendendo, né... Eu sei que a doença é grave, 
que tem que ter muito cuidado. Mas cuidando, eu acho que fazendo tudo que é possível 
ser feito, dá pra sobreviver. Até eu sei que agora tem um ano pela frente, e depois mais 
cinco de acompanhamento. Mas ela tem cura. (Janete, 44 anos, ensino superior, 
melanoma, 1ª. entrevista) 
 

 Lidar com a enfermidade requer o uso de recursos para manter a integridade 

física e moral, para enfrentar o rompimento do status de pessoa sadia, quando se 

descobre doente. Esta é a maneira pela qual as pessoas com uma doença grave, como 

o câncer, vão selecionando o que pode ser lembrado ou não, a fim de preservar os 

seus sentimentos de identidade, na perspectiva de adaptar-se à nova realidade, de 

forma a suportá-la ou superá-la (PETUCO, 2004; PÔRTO, 2000).  
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 As formas de enfrentamento relacionam-se às expectativas de cura e de 

sobreviver à doença, sendo que a família passa a ser um fator motivador no processo 

de ter esperança: 

 

Mas o que eu penso é que eu não vou desistir, né... Vou fazer o tratamento todo que 
tiver que fazer, só se não der mesmo. Se depender de mim, vamos lá, que eu quero 
mesmo é melhorar, ficar bom. Melhor que está agora, bem melhor. (Douglas, 39 anos, 
ensino fundamental, adenocarcinoma gástrico, 2ª. entrevista) 
 
Aí, eu comecei a pensar que não é assim, como é que eu vou pegar e baixar a cabeça 
e pensar bobagem, que vou morrer... Não! Eu pensei e disse: Não, todo mundo está me 
dando apoio, não é assim, Adriana, vai fazer o teu tratamento e vai ficar curada, tu vai 
seguir com a tua família, né... Ah, na hora a gente pensa em tudo. Aí não, eu disse: 
Não! Vou levantar a cabeça, sou nova ainda, muita coisa ainda para, principalmente, os 
meus filhos, Deus me livre! (Adriana, 34a, ensino fundamental incompleto, 
adenocarcinoma gástrico, 4ª. entrevista) 
 
Então não posso dizer: Eu não vou lutar contra isso aí. Porque eu olho para eles 
(filhos), eles estão ali olhando pra mim e dizendo: Mãe, tu vai melhorar, a senhora vai 
(fazer o tratamento), que é pra melhorar. (Maria, 51 anos, ensino fundamental 
incompleto, osteossarcoma extenso maxilar E, 2ª. entrevista) 
  

 As estratégias utilizadas para o enfrentamento da sua enfermidade estão 

relacionadas às crenças de que necessitam passar pelas situações para assim 

recuperar o sentido de normalidade anterior à doença, ou, pelo menos, o mais normal 

possível para esta nova vida. É o que revelam as construções dos informantes sobre o 

seu viver naquele momento, no qual uma nova identidade se formava, dentro das novas 

condições que pudessem ter, com e apesar da doença; ou seja, tratava-se de um novo 

sentido de normalidade. 

 

A gente sabe que na vida de todos tem isso aí, né... tem uns problemas que a gente 
tem, que a gente tem que passar por isso. Como nunca estive doente coisa nenhuma, 
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eu sinto que eu me acho forte pra... O que eu não posso é está parado. Isso aí é o que 
me preocupa.  (Nilson, 65 anos, ensino fundamental incompleto, adenocarcinoma de 
próstata, 1ª. entrevista) 
 
Não perdi a vontade de nada... (Nina, 53 anos, ensino médio, adenocarcinoma 
moderadamente diferenciado de reto, 2ª. entrevista) 
 
Eu vou ter força, vou enfrentar, vou ir até o fim. Aí chegava em casa, chamava a 
manicure, fazia a unha, tomava o meu banho, botava um perfumezinho. Aí eu abria o 
guarda-roupa e digo: Que roupa vou me botar hoje? Aí ficava na frente do espelho, 
querendo me arrumar um pouquinho mais. (Helena, 55 anos, ensino fundamental 
incompleto, carcinoma epidermóide útero, 1ª. entrevista) 
 

 O enfrentamento da doença requer uma ação para dar continuidade às práticas 

cotidianas, que independentemente do sexo e idade, retratam aspectos da imagem 

corporal e auto-estima anteriores à situação da doença.  

 Além dessas estratégias, a rede de apoio é um recurso que foi referido por todos 

os informantes.  

 

4.2.1.2  As redes de apoio frente à enfermidade 

As redes de apoio podem ser consideradas em função da necessidade de 

manter relação com pessoas que manifestem a sua preocupação e desvelo, e nas 

quais se possa confiar ou com quem se possa contar, em qualquer circunstância. 

Nessa perspectiva, o apoio pode ser entendido como um processo promotor de cuidado 

e ajuda, através do suporte que facilite e assegure a sobrevivência dos seres humanos 

(MARTINS, 2005). 

Frente ao adoecimento, a pessoa mobiliza diversos recursos para ajudá-la a 

enfrentar essa nova condição. Para Adam e Herzlich (2001), grande parte dos enfermos 
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busca, no seu sistema social circundante, os recursos de apoio para amortecer as 

situações estressantes da doença. Os autores consideram que o sistema de apoio 

possibilita administrar melhor a situação, uma vez que sua função repousa nos altos 

níveis de relacionamento com as pessoas próximas. Portanto, são fontes de apoio: a 

família, os amigos, a prática de uma religião e a pertença a outros grupos sociais.  

A família é uma fonte de conhecimentos culturais que embasam e normatizam as 

práticas ou ações para lidar com as situações dramáticas da vida. Ao mesmo tempo, a 

família também age como um sistema de proteção, promovendo a união social e 

familiar, o apoio recíproco, capacitando as pessoas a lidar com as vicissitudes (ELSEN; 

MARCON; SANTOS, 2002). 

Em relação ao apoio da família, assim se expressaram alguns dos informantes: 

 

Eu me sinto bem amparada, a família dá muito apoio. A família da Lúcia (familiar 
cuidador) dá muito apoio. Eles moram aqui perto e são muito alegres. No fim, tem muito 
mais coisas boas do que ruins. Eu vivia muito só e não tinha o contato com a família. A 
Lúcia sempre me acompanha. Eles não deixam eu fazer nada sozinha, sempre estão 
comigo. (Janete, 44 anos, ensino superior, melanoma, 1ª. entrevista) 
 
A minha esposa disse: olha, é o seguinte, eu vou estar contigo para o que der e vier, pra 
qualquer decisão que tu tomares, eu vou estar do teu lado [...] Eu tenho uma família que 
me dá o maior apoio e isso aí é muito importante. Pessoas que eu posso contar, como a 
minha mulher, as minhas filhas, a minha sogra, irmãos, amigos, pessoas de verdade... 
(Douglas, 39 anos, ensino fundamental, adenocarcinoma gástrico, 1ª. entrevista) 
 
A minha filha disse: "Não, a senhora vai se tratar sim. Olha a Ana Maria Braga!" – olha 
a fulana, olha não sei quem, aí começou a citar um monte de nomes de pessoas que 
tiveram pior do que eu e que ficaram curadas! – "A senhora vai ter esperança de ficar 
curada! O que tiver em mim, a senhora vai ter todo o meu apoio! Eu vou estar junto com 
a senhora, nem que eu cancele alguma coisa lá na faculdade! Pode contar comigo! O 
que é bom passa, mas o que é ruim passa também! A senhora vai passar e vai ser 
vitoriosa sempre!” (Helena, 55 anos, ensino fundamental incompleto, carcinoma 
epidermóide útero, 1ª. entrevista) 
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Me surpreendi com a ajuda deles tudo, né... O meu marido me dá muita força, está 
sempre aí, tudo o que preciso para qualquer coisa me ajuda, meus filhos também, os 
meus irmãos... (Adriana, 34 anos, ensino fundamental incompleto, adenocarcinoma 
gástrico, 1ª. entrevista) 
  
[..] quando eu adoeci, eu não pensei em envolver eles comigo, porque eu acho que eles 
estão perdendo tempo comigo, eles tem que tocar a vida deles, a minha não vai sair 
disso, mas a deles não, estão começando. E eles acham que têm que sair comigo, eles 
se preocupam. Sempre tem gente na minha volta. Todas as pessoas que vão lá em 
casa, estão todas envolvidas comigo, cada um ajuda um pouco. Eles fazem tudo que é 
vontade... enquanto eles estão ali comigo, eu não estou sozinha. (Maria, 51 anos, 
ensino fundamental incompleto, osteossarcoma extenso maxilar E, 2ª. entrevista) 
 

 A família é a primeira instituição social do indivíduo e é nela que ele vivencia a 

sua enfermidade. Nesse sentido, a experiência de uma doença grave, como o câncer, 

às vezes promove o fortalecimento das relações familiares, as pessoas ficam mais 

próximas, levando o doente a descobrir a importância da convivência em família. 

 Porém, às vezes o familiar tem dificuldades para lidar com a doença, mesmo 

porque nunca esteve doente ou conviveu com a situação. Para ele será difícil cuidar de 

seu familiar com uma doença que tem o significado de morte e sofrimento, como o 

câncer. O apoio que ele dá é na forma como consegue, mas que pode gerar conflitos, 

como verificamos nas colocações de Helena e João (seu familiar cuidador), a seguir: 

 

Graças a Deus ele me leva todos os dias e me traz! Já me senti... mais confortada! Ele 
está participando, né! À maneira dele. Cada um tem a sua maneira de ajudar, de enfrentar 
as coisas. Nem todo mundo tem o mesmo tipo de reação. Ele tem o jeito dele e eu tenho o 
meu, né... [...] Ele fica atacado, nervoso, sai xingando, sai dizendo coisa. Quando eu tava 
com febre... eu de cama e ele agoniado. Eu acho que é ele que não sabe o que fazer.  
Vinha a minha filha me atender, todos os dias aqui, fazer almoço né...  (Helena, 55 anos, 
ensino fundamental incompleto, carcinoma epidermóide útero, 3ª. entrevista) 
 
Ela está com um princípio de um câncer, né... Olha, não é fácil de cuidar. Eu não 
entendo quase nada de doença. Até nem sei cuidar de doente. Porque nunca cuidei. Eu 
nunca adoeci, quer dizer que nunca fiquei em hospital... (João, 78 anos, companheiro 
de Helena, aposentado, ensino fundamental incompleto) 
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Entendo que, frente às normas sociais, em situações de enfermidade em um dos 

cônjuges, o outro passa a ser a primeira escolha para assumir o cuidado, movido 

principalmente por uma “obrigação matrimonial”, pelo projeto de vida comum assumido 

pelo casamento e o compromisso de estar junto, na saúde e na doença (CATTANI; 

GIRARDON-PERLINI, 2004).  

 Alguns estudos apontam para uma discreta participação do homem como fonte 

de apoio/cuidado ao enfermo. Dentre eles, destaco o de Fonseca (2007), sobre o perfil 

do cuidador familiar do paciente com seqüela de acidente vascular cerebral, no qual 

30% (três) dos cuidadores eram do sexo masculino. A autora ainda pontua que eles 

foram os que mais demonstraram estarem ajustados a esse papel, e deixaram 

transparecer resignação e afeto pelos pacientes. 

Além do apoio dos familiares, o grupo de amigos se configurou como um suporte 

a mais, para enfrentar a doença e o tratamento:  

 

Saio com a minha mulher e com o pessoal na casa do irmão de um amigo, para 
conversar, e isto me ajuda bastante. Porque, a pessoa saindo e conversando com 
outras pessoas, muda. A gente procura não conversar sobre o assunto e as pessoas 
também não me perguntam sobre nada. É melhor pra mim não falar toda hora sobre o 
assunto, porque aí eu não lembro né... (Douglas, 39 anos, ensino fundamental, 
adenocarcinoma gástrico, 2ª. entrevista) 
 
Eu tenho uma amiga, madrinha da minha filha, que está morando na Bahia. Eu me 
comunico com ela pela Internet e ela me ajuda. (Nina, 53 anos, ensino médio, 
adenocarcinoma moderadamente diferenciado de reto, 1ª. entrevista) 
 
[...] eu comecei a receber muito apoio do pessoal da igreja onde eu trabalhava como 
secretária, eles me deram muito apoio. O pastor, a esposa dele, a diretoria, o grupo de 
servos, todos. (Janete, 44 anos, ensino superior, melanoma, 1ª. entrevista) 
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A condição de doença coloca os indivíduos diante de limitações e situações que 

mudam a relação da pessoa com o trabalho, com seus familiares, amigos e parceiros. Em 

vários momentos, o enfermo experimenta a fragilização da sua identidade, do próprio 

sentido da vida e da capacidade de resolver problemas que o afetam, já que tudo aquilo 

que organizava a identidade é alterado de forma brusca, com a doença. Nessa situação, a 

disponibilidade do apoio social aumenta a vontade de viver e a auto-estima do paciente, o 

que contribui com o sucesso da sobrevivência (ANDRADE; VAITSMAN, 2002). 

 Outra fonte de apoio é a religião. A religião tem o papel de facilitar as pessoas 

em situação-limite, para a compreensão do inexplicável e a aceitação do antes 

impensável. Frente a situações de caos, de desespero pelo sofrimento, dor e morte, as 

pessoas das classes populares, segundo Minayo (1994) recorrem aos poderes 

sobrenaturais, como a rede religiosa, que é de fácil acesso e valorizada. 

 Nesse estudo, os informantes seguem crenças religiosas distintas (católica, 

luterana, espiritismo, umbanda e quadrangular), mas que lhes ajudam de várias formas: 

 

Eu acredito em Deus e isso me ajuda muito, me acalma. Eu gosto de ler o salmo. Eu leio 
quando estou no hospital. Eu tenho um livrinho com passagens bíblicas que eu lia 
bastante e me ajudava muito, me acalmava. Sempre gostei de ir a uma igreja e, como 
eu vivia longe da família, a igreja ocupava assim, como se fosse, ocupava o espaço de 
uma família que eu não tinha. Mas mesmo antes de ir pra lá, eu já tinha o hábito de ir à 
igreja aqui também, porque foi uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, desde 
criança. Então a igreja, a religião ocupa um espaço muito grande na minha vida. 
(Janete, 44 anos, ensino superior, melanoma, 2ª. entrevista) 
 
Vou à umbanda, eu gosto muito, me sinto bem lá. Eles me dão conforto, eles falam que 
a vida é assim mesmo, que as coisas acontecem com a gente, que a gente tem que ser 
forte pra superar as coisas, e não pode atirar os problemas da gente na porta dos 
outros. Se é da gente é da gente! (Douglas, 39 anos, ensino fundamental, 
adenocarcinoma gástrico, 2ª. entrevista) 
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[ ] eu sou mais espírita do que católica. Quem me deu força pra mim aceitar quando o 
meu filho estava assim, foi lá no centro espírita  foi lá que me deram a  força, desde que 
meu filho ficou doente. Fiquei boa da depressão lá também. Aquilo me dá forças (Anita, 
70 anos, ensino fundamental incompleto, adenocarcinoma de reto, 1ª. entrevista) 
 
Sou espírita e, no centro espírita, eu tomo passe e a gente faz um estudo. Muito bom 
mesmo, eu até acho que a minha aceitação da doença assim..., eu aceitei 
normalmente, não entrei em pânico. A gente estuda muito, a gente aprende muita 
coisa. (Nina, 53 anos, ensino médio, adenocarcinoma moderadamente diferenciado de 
reto, 1ª. entrevista) 
 

 A busca pelo apoio religioso deste grupo de informantes envolveu muito mais do 

que somente a fé em Deus. Envolveu também a rede de relações, na busca para um 

sentido espiritual que incentivasse a seguir o tratamento, ou seja, a  ter forças para lidar 

com as adversidades decorrentes de uma doença grave, como o câncer. 

 No estudo de Aquino e Zago (2007), sobre o significado das crenças religiosas 

para um grupo de pacientes oncológicos em reabilitação, as autoras enfatizam que a 

busca pelo apoio religioso se intensifica mais em situação de uma doença grave, e que 

é uma prática comum, uma vez que o contexto popular urbano disponibiliza diversas 

entidades religiosas que são usadas sob a influência de sua rede de apoio. A busca 

pelo apoio religioso é mais enfática entre as mulheres; os homens são mais reservados, 

porém fazem questão de enfatizar a sua crença religiosa, embora não a pratiquem com 

muita freqüência, como foi observado neste estudo. Segundo as autoras, a religião é 

um sistema simbólico que possibilita o exercer da espiritualidade do ser humano, isto é:   

 
A espiritualidade é uma construção da personalidade de cada ser humano – uma 
expressão da sua identidade e propósito, à luz da sua história, experiência e aspiração. 
É por isso que a religião produz alívio ao sofrimento, na medida em que permite 
mudança na perspectiva subjetiva pela qual o paciente e a comunidade percebem o 
contexto da doença grave. Devido às significações do câncer, o doente redireciona sua 
atenção a novos aspectos de sua experiência ou a perceber essa experiência sob uma 
nova ótica. O alívio do sofrimento, a sobrevivência e a cura consistiriam não no retorno 



Apresentação e Discussão dos Resultados do Estudo 151

ao estado anterior à doença, mas na inserção da pessoa a um novo contexto de 
experiência – o da segunda chance de vida, pela sobrevivência. Nessa nova chance, a 
adesão religiosa, segundo a construção cultural do grupo social, é mais verbal do que 
formal ou sistemática, combinando diversas crenças e práticas religiosas disponíveis, 
com apoio da rede social (AQUINO;ZAGO, 2007, p.5). 

 

Geertz (1989) afirma, também, que a religião, por meio de símbolos, fornece 

explicações para as ambigüidades percebidas, os paradoxos da experiência humana e 

os acontecimentos inexplicáveis devido à desordem ocasionada pela enfermidade, 

integrando-os à lógica do sagrado. A busca pela ajuda de Deus remete para a 

simbologia de um poder supremo que tudo pode, e que, por isso, irá ajudar neste 

momento de angústia, sofrimento e aflição. A religião, como suporte em momentos 

difíceis, é uma concepção sociocultural apreendida no âmbito familiar e do grupo social 

onde a pessoa está inserida. O tipo de religião não é importante, o importante é o apoio 

espiritual que ela fornece para a esperança de uma vida melhor, como diz Helena: 

“entreguei nas mãos de Deus, que é o meu maior médico”. 

 

 Ao abordar esses temas, procurei descrever e interpretar as construções 

culturais das trajetórias do adoecer pelo câncer, da busca pelo cuidado médico e as 

mudanças na vida dos informantes e cuidadores.  

 Compreendo que os informantes, oriundos da classe popular da sociedade, 

identificaram os sinais e sintomas da desorganização do corpo segundo concepções 

universalizadas na cultura ocidental, buscaram resolvê-los segundo os conhecimentos 

do sistema popular de cuidado à saúde e, frente ao insucesso, recorreram ao sistema 

profissional médico. Essa trajetória mostra contradições com o atual modelo de saúde, 
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que enaltece a acessibilidade, a integralidade e a resolução dos problemas de saúde 

pelo nosso sistema de saúde pública. Trata-se de contradições amplamente discutidas 

na literatura nacional. 

 A cultura, como um sistema simbólico, forneceu meios para que os informantes 

elaborassem um modelo explanatório que fundamenta a mediação entre a doença, o 

doente e a realidade social. Os sentidos dados ao câncer não são diferentes dos 

obtidos por autores que focalizaram a doença na sociedade ocidental. Tal como para 

outros grupos de pessoas, o câncer foi visto como uma doença fatal, terrível, um baque, 

um choque, um furúnculo, que são representações carregadas de estigma. Com isso, é 

uma doença que não pode se tornar pública, pois altera a identidade das pessoas – o 

Senhor Márcio agora é um paciente oncológico, é uma pessoa diferente. Assim, a sua 

"diferença" deve ser resguardada e revelada apenas às pessoas próximas.   

 Pelos modelos explanatórios apresentados, os informantes exibiram os 

processos cognitivos construídos para, na forma possível, ordenar e dar sentido à 

experiência do adoecer e da busca pelo tratamento médico idealizado. 

 Os sentidos dados ao câncer mostram a relação da doença com o sofrimento 

que repercute em todas as dimensões da vida. Seguindo o simbolismo coletivo, o 

diagnóstico do câncer atingiu os familiares na mesma medida. Estes se inseriram nas 

normas sociais, cabendo-lhes cuidar e apoiar o ente que sofre. 

 Nem todos possuem condições estruturais, econômicas e emocionais para lidar 

com o sofrimento da doença. De alguma forma, com os seus recursos internos e 

externos, pacientes e cuidadores tentam dar o melhor de si. Nesse sentido, paciente e 

família se fortalecem com o apoio de amigos e da religião. Por meio da espiritualidade, 
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eles associam o conhecimento popular e médico sobre a doença, como recursos para 

preencher as lacunas das situações difíceis, o que traz conforto e esperança. 

 Não posso deixar de ressaltar que o câncer, como outras doenças consideradas 

graves, não é esperado em nenhuma etapa da vida. O sentido de sofrimento foi 

elaborado por todos os informantes, independente da faixa etária, sexo e atividade 

profissional. Compreendo que a confirmação do diagnóstico dá início a uma trajetória e, 

a partir daí, os pacientes se vêem com sua identidade e vida reconstruídas, exigindo-

lhes lidar com a diferença – a de ter câncer.     

 Com as composições das idéias sobre a doença, os informantes avaliaram a 

evolução das experiências, para significá-las e criar uma expectativa para radioterapia. 

 

4.2.2  A experiência da radioterapia oncológica: remédio e veneno  

A indicação do tratamento de radioterapia, para os informantes, estava 

relacionada a condições diversas para o combate ao câncer: evitar a cirurgia, eliminar 

algumas possíveis células que tivessem ficado após a cirurgia, eliminar as injeções 

(hormônio) e promover a sua cura. Os informantes apresentaram a indicação médica 

para a radioterapia de diversas formas: 

 

Eu retirei o útero e depois ele disse que eu tinha que fazer quimioterapia e a 
radioterapia. Quando fui na doutora (radioterapeuta), ela falou do câncer, que este tipo 
de câncer que deu em mim costuma dar mais no colo do útero e, em mim, deu no 
fundo, nas paredes do útero, né... (Helena, 55 anos, ensino fundamental incompleto, 
carcinoma epidermóide do útero, 1ª. entrevista, 25 sessões) 
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Eu fiz a cirurgia e depois consultei o oncologista, mas ele não mandou fazer a 
quimioterapia naquele momento, ele só disse que eu era candidata ao Interferon12. Aí, 
não foi feito nada, né... Nem radioterapia, nada, só a cirurgia. Um ano depois surgiram 
os nódulos na axila. Aí, novamente ele mandou pra cirurgia. Fiz a cirurgia e depois 
comecei a fazer a radioterapia.  (Janete, 44 anos, ensino superior, melanoma, 1ª. 
entrevista, 10 sessões) 
 
O doutor disse: “A cirurgia correu muito bem, não precisa te preocupar com outra 
cirurgia de novo!”. Aí, quando o doutor disse: "Tu vais ter que passar por uma sessão 
de radioterapia e quimioterapia!". Eu não esperava... como é que a gente vai esperar! 
Eu achei que era uma coisa simples que eu ia fazer. Aí ele me encaminhou para outro 
especialista. Depois a doutora (oncologista) conversou comigo e disse: "Adriana, o 
tratamento é assim, é durante seis meses.". Só que eu achava que era uma coisa 
dentro de uma semana, duas... Que eu ia fazer e resolvia meu problema, achei que era 
assim. (Adriana, 34 anos, ensino fundamental incompleto, adenocarcinoma gástrico, 1ª. 
entrevista, 25 sessões) 
 

 A seguir, a nota de campo sobre o relato da escolha do tratamento de Nina revela 

a difícil decisão, naquela hora: 

 

Nina contou que escolheu o procedimento cirúrgico da ressecção 
de tumor pelo ânus, por considerá-lo menos traumático e por não 
necessitar ficar com a “bolsinha” de colostomia. Falou ter 
consultado dois cirurgiões e o primeiro disse que ela precisava de 
uma cirurgia radical (ressecção do reto) e que precisaria ficar com 
uma bolsa de colostomia (que achou horrível, não conseguia se 
imaginar usando). (Nota de campo, 31/05/2007) 

 

 A decisão para realizar os tratamentos determinados pelo médico pode suscitar 

muitas inquietações, principalmente se o indivíduo segue a crença de que o câncer não 

tem cura. Douglas passou dias avaliando as alternativas para o seu tratamento, até 

convencer-se de que estava no caminho certo:  

 
                                                 
12 Interferon: quimioterápico utilizado para tratar melanoma. 
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Passei dois dias, não decidi nada. Passei uma semana sem dormir. E não dormia 
mesmo. Aí eu disse: Olha, decidi, vou fazer a cirurgia. Mas, fazer a cirurgia, eu falei da 
boca pra fora, porque eu estou com a minha cabeça... barbaridade! Deus o livre e 
guarde! Olha, para mim, quimioterapia e radioterapia era uma coisa... que era só pra 
amenizar. Porque, com tempo, a pessoa ia acabar indo, partindo. Claro, com o tempo a 
gente vai morrer, mas só que eu achava que aquilo ali era só pra ir levando a pessoa. 
Só que agora não, agora eu penso que é um tratamento que pode nunca mais vir a 
aparecer a doença, né... (Douglas, 39 anos, ensino fundamental, adenocarcinoma 
gástrico, 1ª. entrevista, 25 sessões)   
 

 Rabelo, Alves e Souza (1999) afirmam que a trajetória terapêutica não é só um 

plano esquematizado, mas uma unidade articulada quando o ator, ao olhar para sua 

experiência passada, interpreta-a de acordo com as circunstâncias e o seu 

conhecimento do presente. A escolha do processo terapêutico está relacionada com a 

imagem que o indivíduo tem do que pode ser a sua opção, e se essa imagem que ele 

faz reproduz o mais adequado para o seu tratamento. Uma imagem sobre um 

tratamento tem um caráter fluido, uma vez que não é inteiramente formada pela adesão 

dos enfermos a um modelo interpretativo, mas é construída dentro das suas relações 

sociais. 

 Entendo que o tratamento médico deve fazer sentido para o paciente segundo os 

seus modelos explicativos, ou seja, deve haver um consenso entre a forma e o 

propósito do tratamento. Essa questão tem importância na medida em que “o 

tratamento prescrito envolve sensações desagradáveis ou efeitos colaterais como é o 

caso de cirurgias, injeções, quimioterapia, radioterapia e alguns testes diagnósticos 

como biópsias” (HELMAN, 2003, p.142). 

 Entretanto, os discursos dos informantes revelam a sua submissão ao tratamento 

proposto pelos médicos. Essa submissão é fruto da concepção cultural construída 
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sobre a doença como algo difícil, horrível, que requer uma terapêutica tão horrível 

quanto a própria doença, para que consiga eliminá-la de seu corpo. Por outro lado, a 

submissão também tem uma origem cultural devido ao poder do profissional médico, na 

sociedade, por seu conhecimento científico com capacidade de curar.  

A partir do momento em que é indicada a radioterapia, os informantes passaram 

a pensar sobre essa terapêutica, que se revelou como desconhecida, ao mesmo tempo 

em que os instigou a refletir sobre o seu conhecimento e a construir símbolos que 

fizessem sentido para eles. 

Ao indagar dos informantes sobre o que é radioterapia, obtive as seguintes 

narrativas: 

 

A radioterapia são radiações que o paciente recebe em determinado local para destruir 
as células de um certo tumor que ainda possa estar circulando naquele local alí. Então, 
essa radiação que eu recebo... Eu não imaginava que era assim, que era uma máquina 
que a gente ficava ali deitada, eu não imaginava. (Janete, 44 anos, ensino superior, 
melanoma metastático axilar, 1ª. entrevista, 10 sessões) 
 
Imagino, assim, que ela é igual a uma arma assim, sabe... procurando as células ruins e 
matando elas e mais um monte das outras. (Nina, 53 anos, ensino médio, 
Adenocarcinoma moderadamente diferenciado de reto, 2ª. entrevista, 35 sessões)  
 
É um raio que vai ser focado ali, no local, onde foi tirado... e vai matar as bactérias, né... 
aquelas coisas que ficaram, se ficou um resíduo, alguma coisa, é o que eu penso. 
(Douglas, 39 anos, ensino fundamental, adenocarcinoma gástrico, 2ª. entrevista, 25 
sessões)  
 
É pra matar esse bicho, não é? É pra secar, pra matar. (Anita, 70 anos, ensino 
fundamental incompleto, adenocarcinoma de reto, 1ª. entrevista,  25 sessões) 
 
É pra queimar aquele negócio da próstata, o vírus que tem. Eu acho que é isso, o 
doutor meio que explicou foi isso, e a doutora também me explicou que é para... é para 
queimar aquele vírus que tem. Para eliminar a injeção. A injeção é que eu tomo para 
desinchar a próstata. Que eu faço a injeção uma vez por mês. (Luiz Carlos, 80 anos, 
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ensino fundamental incompleto,  adenocarcinoma de próstata, 1ª. entrevista, 35 
sessões) 
 
A gente não sabe o que é. Eu pensava o seguinte: Será que isso queima a gente por 
dentro? Era o que eu pensava, que se queima, eu estou solito, (estou sozinho nisso) o 
que eu vou fazer? Eu pensava que fosse queimar, mas não totalmente como se fosse 
uma chama de fogo, mas que fosse queimar porque aquilo é um raio mesmo, né... 
(Nilson, 65 anos, ensino fundamental incompleto, adenocarcinoma de próstata, 3ª. 
entrevista, 35 sessões)  
 
Eu acho que ele mata e queima a raiz (da doença). (Maria, 51 anos, ensino 
fundamental incompleto, osteossarcoma extenso maxilar E, 1ª. entrevista, 30 sessões) 
 

O conhecimento desses informantes sobre a radioterapia lhe dá o sentido de 

uma arma para combater o inimigo, o câncer, revelando a crença de que a doença 

requer um combate. A construção sobre o tratamento como arma retrata um 

conhecimento também universalizado na sociedade ocidental.  

Sontag (1984) foi a autora que apresentou essas crenças, ao refletir sobre o seu 

câncer e sua relação com o conhecimento médico. Ela destacou os sentidos ocidentais 

dados a doença como uma doença cruel, intratável e misteriosa, que requer “combate”, 

por ser algo que ataca e invade o corpo, o seu tratamento é pensado como um contra-

ataque, uma guerra, fazendo com que, muitas vezes, seja visto como pior do que a 

própria doença.  

 Para dar sentido ao tratamento, os informantes usaram diferentes metáforas: “um 

raio que queima o vírus, o resquício ou a raiz”. Segundo Alves e Rabelo (1999), a 

metáfora possibilita dizer algo novo sobre uma experiência subjetiva, o que, de outra 

forma, não seria possível. Os autores recorrem à definição de Ricoeur de que metáfora 

significa uma inovação semântica que não tem um código ainda para a linguagem atual, 

e que só existe devido a uma situação inesperada.  
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 Chamou a atenção a forma como Maria considerou a radioterapia como algo 

“muito sério”, “perigoso”, “violento” e que “vai muito fundo”, concluindo que: “é um 

remédio-veneno”. Essa construção também tem uma fundamentação de sua 

similaridade com a bomba-atômica. O temor ao tratamento tem uma causa que é 

construída na sociedade sobre a noção de radioatividade, e influencia a cultura das 

pessoas sobre essa terapêutica, fazendo-as recear os seus efeitos. 

 

A radioterapia, eu continuo achando que é um remédio-veneno. Aquilo lá é uma coisa 
muito braba. (Maria, 51 anos, ensino fundamental incompleto, osteossarcoma extenso 
maxilar E, 3ª. entrevista, 30 sessões)  
 

 Compreendo que a simbologia da radioterapia vai sendo construída dia após dia, 

à medida que os informantes vão realizando as sessões do tratamento. Esse processo, 

vivido diariamente, por um período aproximado de cinco semanas, leva o paciente a 

confrontar-se com a doença e as limitações impostas pelo tratamento. Sua construção 

contribui para o entendimento da totalidade dos aspectos que compõem o adoecimento 

e que se incorporam na experiência do tratamento para o tumor, dando o sentido para a 

recuperação do corpo, em seus aspectos sociais e individuais. 

 A percepção da radioterapia como remédio e veneno normalizou as ações desse 

grupo de informantes, e eles projetaram situações possíveis de serem vividas, criando 

estratégias para agir, quando se sentissem ameaçados. Essa situação teve uma 

influência concreta em suas vidas e os instigava a elaborar uma estratégia para se 

fortalecerem, na medida em que se submetiam à terapêutica. Como assinalou Helena, 

“é um compromisso todos os dias, mas que pode ser a minha salvação!”. 
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 A chegada dos informantes ao serviço da radioterapia se deu após a 

confirmação do diagnóstico de câncer e a proposta de realizar essa terapêutica. Munido 

do encaminhamento para a realização do tratamento, o informante chegava ao guichê 

do CRO, para o seu primeiro encontro com a experiência da radioterapia. Após passar 

pela avaliação do médico radioterapeuta, era encaminhado para a sua programação. 

A seguir, apresento a nota de campo realizada com um dos pacientes que pude 

acompanhar na sala da programação, uma vez que fui informada pelo físico que não 

poderia mais entrar nesse local, pelo fato de não ter o dosímetro (crachá indicativo de 

radiação recebida), o que poderia pôr em risco a minha saúde e criar dificuldades para 

o serviço.  

 

O paciente foi chamado ao consultório médico para uma avaliação antes 
da programação. Observei, pela sua expressão facial (olhos 
arregalados, olhando para todos os lados) e gestos (aperta as mãos ou 
mesmo segura forte a mão de sua acompanhante), a sua tensão e temor 
por submeter-se a um tratamento desconhecido. Após ser explicado o 
processo todo da radioterapia, bem como o seu objetivo, o paciente foi 
encaminhado para a sala da programação e foi solicitado ao seu 
acompanhante que aguardasse na sala de espera. Observei que o 
paciente parecia ter medo de entrar sozinho. Na sala, estavam a técnica 
de radioterapia e duas estagiárias, o físico, a radioterapeuta e a eu 
(pesquisadora que ficava observando a distância tudo o que estava 
sendo realizado). Ao paciente foi solicitado que retirasse a sua calça, 
sendo colocado um lençol na mesa, para que ele se deitasse. Deu-se 
início a programação. Durante esse processo, o paciente estava 
nervoso, pois tinha uma postura rígida, e pude ver seus músculos 
tensos. Os profissionais pediram a ele para relaxar, mas ele não atendia 
ao pedido. Aí, falei para ele se soltar e ele soltou o corpo na mesa, 
permitindo que os profissionais pudessem fazer a demarcação na sua 
pele, no local adequado. Embora em silêncio todo o tempo, o paciente 
parecia prestar atenção ao que estava sendo feito com o seu corpo, 
conforme  observei pelo seu olhar, que acompanhava tudo o que 
acontecia ao seu redor. Foi feito um check-film (nome dado a um Raio X 
com o aparelho de cobalto) e comparado com um Raio X demarcatório 
realizado anteriormente (Raio X do local onde se encontra o tumor, com 
um régua que demarca em centímetros radiopacos). O médico fez o 
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cálculo da distância do órgão doente, do ponto da inserção do raio e 
também dos órgãos sadios que deveriam ser protegidos com placa de 
chumbo. No check-film foi desenhada a demarcação do local a ser 
irradiado e, por esse desenho, era marcada a pele do paciente com uma 
tinta vermelha anti-alérgica, inclusive os locais onde deveriam ficar as 
placas de chumbo. Foi feito o cálculo dos quatro pontos (neste caso – 
adenocarcinoma próstata) que deveriam ser irradiados e na pele era 
marcado cada ponto, primeiro com a tinta vermelha, com um quadrado e 
um “X” no centro. Após, finalizada a demarcação, era feita pela técnica 
de enfermagem uma tatuagem na pele, no ponto central do xis, com 
uma agulha e nanquim. Durante todo o processo, o paciente parecia ser 
cooperativo e, em nenhum momento, inquiriu a equipe sobre os 
procedimentos que estavam sendo realizados com ele. (Nota de campo, 
Luiz Carlos, em 12/03/2007) 

 

 A descrição do processo demarcatório para a radioterapia revela uma submissão 

do corpo do paciente às práticas e decisões dos profissionais que, em alguns 

momentos, lembravam-se de conversar com ele e de percebê-lo como sujeito. 

Enquanto isso, o paciente, parecendo cooperativo, posteriormente descreveu a 

experiência, significando-a como um sofrimento imposto pela enfermidade. Garro 

(1994) pontua que a biomedicina ainda vê o corpo como uma máquina, fazendo uma 

dissociação do corpo (físico) e da mente (psíquico), embora perceba algumas 

interações entre eles.  

Estas são algumas narrativas dos informantes sobre a programação que 

expressam o vivido naquele momento:  

 

Aí eu cheguei lá e era coisa muito diferente. Fui fazer a marcação, elas pintaram tudo 
na pele. Eu não esperava, achei que era uma consulta com o doutor, conversar e ir 
embora, mas não! Até eles explicaram para mim, eles explicaram: "Vou te marcar, 
Adriana.". Fui assim, achando que era uma consulta e só. Eu cheguei lá e era outra 
coisa, mas conversaram comigo e aí... a gente aceita tudo, né... (Adriana, 34 anos, 
ensino fundamental incompleto, adenocarcinoma gástrico, 1ª.  entrevista, 25 sessões) 
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Eu não sabia o que eu ia fazer, não tinha a mínima idéia do que eu ia fazer! Achei muito 
cansativo, eu fiquei cansada mesmo! Eu fiquei mais de uma hora deitada, nem senti 
frio, estava muito frio, mas eu nem senti! Fiquei com as mãos penduradas, a posição 
incomoda, né... Fiquei com as mãos dormentes, pescoço duro, isso aí, fisicamente foi 
isso! Foi ruim, porque foi muito tempo né? Mas não me senti mal, não me senti triste. 
Acho que eu estou tendo a chance de ter um tratamento, tu entende... (Nina, 53 anos, 
ensino médio, adenocarcinoma moderadamente diferenciado de reto, 1ª. entrevista, 35 
sessões)  
 
O que eu achei ruim foi que eu tive muito tempo deitado ali. Eles me deixaram ali, fazia 
uma posição ali, custavam, custavam... Aí, iam lá pra outra peça. Voltavam e tal... Mas, 
como os aparelhos não estavam bem, mandaram eu ir no outro dia. Não sei o que eles 
estavam falando, e eu só escutando. Eu ia só escutando pra saber, não pensava em 
nada. Eu não sabia o que eles estavam fazendo. Eu disse para o doutor: "Essa cama é 
meio dura, barbaridade! Já estou, que nem agüento mais aqui!". Acho que fiquei uns 40 
minutos. Demora, né? E, depois, eu saí dali e a outra enfermeira me deu esse papel 
para ler. A doutora disse: "Agora o senhor não se preocupe, que vai levarr no máximo a 
10 minutos.". Ainda bem, porque, senão, Deus o livre! Eu chego e levo uns cinco 
minutos, no máximo 10 minutos, e estou liberado. (Nilson, 65 anos, ensino fundamental 
incompleto, adenocarcinoma de próstata, 1ª. entrevista, 35 sessões) 
 

 Maria descreveu o contexto de sua programação como algo perturbador, uma 

vez que observou muita atenção por parte dos profissionais para preservar a cirurgia. 

Mas também falou do desconforto pela demora para a demarcação e pelo uso da 

máscara no rosto, sentindo-se sufocada. São situações novas que vão sendo 

interpretadas e incorporadas pelo paciente como necessárias para a sua proteção: 

 

Eu cheguei lá e a doutora conversou comigo. Aí a doutora me explicou direitinho o que 
ela ia fazer, que eles teriam que marcar. Como ela disse que a cirurgia foi muito bem 
feita e foi muito grande, ela não ia estragar o serviço do médico, então eles fizeram a 
máscara pra isso. E eu não sei como, mas eu não consigo ficar apertada, eu não gosto 
muito de coisa tapando a cara. Eu fico nervosa, eu tenho medo, sabe? Eu não gosto de 
ficar abafada, eu fico nervosa. Mas aí eu pensei, eu digo: Bom, eu tenho que ficar 
quieta, porque isso aí é pra me ajudar. Se eu começar a me mexer, é complicado, e 
eles não vão conseguir fazer o que querem. Eles botaram a máscara em mim; até que 
demorou menos do que eu pensei que demorasse. Porque ela disse que é muito 
demorado, porque isso tem que ficar perfeito, não podia nada errado. E foi assim. É... a 
máscara também é pra me proteger a parte aí. Eles colocam aí um troço que eu não sei 
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dizer o nome... é pra proteger o olho. É... e aí já dão o choque direto aonde tem que 
ser. Tanto é que, aqui do lado de fora, não tenho nada, graças a Deus! (Maria, 51 anos, 
ensino fundamental incompleto, osteossarcoma extenso maxilar E, 1ª. entrevista, 30 
sessões)  
 

 A compreensão dos processos envolvidos na programação e demarcação, 

necessários para a realização das sessões de radioterapia, não envolve somente a 

descrição das ações, mas, também a interpretação dos processos subjetivos que as 

abarcam. A programação da radioterapia foi um momento em que muitos sentimentos 

afloraram:  

 

Ah, a primeira vez é um troço muito estranho. Me avisaram antes, até antes de eu fazer. 
Que eu ia entrar ali numa peça, que eu ia ficar ali, mas que elas iam me ver lá pelo 
monitor e tal. O primeiro dia, eu fiquei pensando: Pô, mas que situação a gente passa! 
A pessoa está ali, é como se fosse um.... como se eu tivesse condenado. Entrar 
sozinho dentro de uma peça, a pessoa fazendo aquele tratamento. É uma pessoa 
condenada. Depois, eu procuro nem pensar.  Tem coisas que, às vezes, é bom nem 
pensar. Eu estou ali deitado, eles estão me riscando todo, pra fazer esse troço aí. Pô, 
aquilo foi deprimente, eu nem consegui dormir direito. Eu dormi e me vi ali, eles me 
riscando, fazendo tatuagem em mim. É como eu te disse, o primeiro dia foi deprimente, 
sabe? Bah!, quando começaram e disseram: "Ó, vai demorar um pouquinho...". E 
ficaram, e risca aqui e risca ali... E não deu, apaga esse... E vira pra lá... É brabo! E a 
pessoa deitada ali e as pessoas na volta... Eles conversaram comigo. Disseram: "Não, 
Douglas isso é assim mesmo. A gente marca a tatuagem, não tem problema nenhum. 
Assim, quando a gente começar a fazer o tratamento, isso não vai te doer nada não. No 
início é assim mesmo, demorado, mas depois...". (Douglas, 39a, ensino fundamental, 
adenocarcinoma gástrico, 1ª. entrevista, 25 sessões) 
 

 Os símbolos e as metáforas utilizados por Douglas para expressar e explicar a 

dimensão do vivido durante a programação , em que se vê “sozinho dentro de uma 

peça”, como se fosse “uma pessoa condenada”, associando a sua situação à de uma 

pessoa que se vê prisioneira numa teia de cuidados e tratamentos idealizados como 
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necessários para a sua doença. Apreendi que, ao mesmo tempo em que ele tentava 

convencer-se da necessidade, também a considerava como “deprimente”, uma vez que 

o seu corpo era o objeto da ação da terapêutica necessária para combater a doença, 

num contínuo “risca aqui e risca ali”. 

O encontro efetivo com a radioterapia se oficializa com a programação e a 

demarcação da área a ser irradiada. Esse período configura-se como uma situação que 

provoca emoções intensas, como o sentir-se desconstruído de sua identidade, a “perda 

de si”, ou por ser um momento em que os pacientes apostam na compreensão da 

narrativa médica de que a radioterapia possa fornecer o controle ou a cura da doença 

(ADAM; HERZLICH, 2001, p. 126). 

 

4. 2.2.1 O corpo como veículo de ação da radioterapia 

O corpo não é apenas biológico; ele é elaborado pela cultura e é um produto 

social, uma vez que é constituído nas relações com outros corpos, na sociedade. Ele é 

o veículo do ser no mundo, por meio do qual se expressam os sentimentos e 

percepções em situação de doença, dor e sofrimento, revelando que temos um corpo e 

somos um corpo (ALVES; RABELO, 1998).  

Nesse sentido, para Merleau-Ponty (1999), o corpo significa o resgate do existir 

humano, uma vez que não existimos sem ele. O autor não reduz o corpo aos dados 

psicofisiológicos, como vem sendo tratado pelas ciências cartesianas, como a medicina. 

Ao contrário, ele sugere as suas várias implicações com os aspectos culturais 

construídos no contexto social.  
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Para Csordas (1993), o corpo e a cultura não são separados. A maior parte das 

pessoas incorpora a cultura em que vive; suas sensações, percepções, sentimentos e 

outras experiências são culturalmente padronizadas. Como o corpo é cultura, uma 

compreensão completa do corpo humano nos fornece uma compreensão da cultura 

nele materializada. 

Helman (2003: 27) enfatiza que cada indivíduo tem “simbolicamente dois corpos: 

um individual (físico e psicológico) que é adquirido ao nascer, e um corpo social, que é 

necessário para se viver em uma dada sociedade e grupo social”. Para o autor, o corpo 

social é a essência da imagem corporal, por fornecer ao indivíduo formas de perceber e 

interpretar as experiências físicas e psicológicas. Além disso, o funcionamento físico 

das pessoas é influenciado e controlado pela sociedade onde vivem. Essa sociedade, 

também denominada de corpo político, tem o controle sobre todos os aspectos do 

corpo individual, as formas como as pessoas se vestem, se comportam e reagem a 

determinadas situações, como na saúde e doença. 

Desse modo, a ação da radioterapia afeta o corpo individual do paciente pela 

demarcação, imprimindo uma marca, uma estampa ou mesmo um mapa, que o 

identifica perante a sociedade como um paciente oncológico. O corpo também sofre a 

manifestação dos efeitos colaterais da radioterapia, ou seja, o corpo individual e o 

social sofrem a ação do tratamento, uma vez que, além de conviver com os efeitos 

físicos (diarréia, radiodermite, náusea e vômito), estes repercutem na dimensão 

emocional dos indivíduos. 

 A demarcação do corpo causou reações diversas entre os informantes, por 

estranheza:  
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Essa parte da pintura me surpreendeu, porque eu nunca tinha visto alguém que tivesse 
sido pintada assim, né... Nunca ninguém tinha me falado que era assim. (Janete, 44 
anos, ensino superior, melanoma, 1ª. entrevista, 10 sessões) 
 
Não sabia que iam me pintar. Não me falaram nenhuma vez. Fiquei sabendo depois. 
Quando fui para programar. Teve um técnico que me explicou como é que ia ser. Que 
eles iam me pintar e fazer isso e fazer aquilo. Foi ele que me explicou. Mas antes disso, 
eu não sabia! (Douglas, 39 anos, ensino fundamental, adenocarcinoma gástrico, 1ª.  
entrevista, 25 sessões)  
 

Por outro lado, o sentido dado à demarcação da pele pelos informantes os 

remete a sua expressão no mundo, ou seja, ao seu corpo externo, pois é a sua pele 

que recebe “marcas”, uma “pintura” ou mesmo o “mapa da radioterapia”, identificando-

os como pacientes oncológicos submetidos ao tratamento. Mesmo que essas marcas 

não estejam visíveis para as outras pessoas, elas o são para eles, e isso faz com que 

se deparem com mais uma situação decorrente da doença com que precisam lidar, 

indiferente ao fato de saberem que a pintura desaparece dias após o término do 

tratamento. 

 Quando indagados sobre o que sabiam sobre as marcas no corpo, eles assim se 

pronunciaram: 

 

Aí o doutor disse que iria marcar de um lado, na frente e no outro lado e atrás. É marcar 
tudo direito. Isso aí é pro seguinte, é pra ficar bem as localidade onde vai funcionar o 
raio. É só para o cara chegar ali e botar o aparelho naquela posição onde está 
marcada. (Nilson, 65 anos, ensino fundamental incompleto, adenocarcinoma de 
próstata, 1ª. entrevista, 35 sessões) 
 
Acho que a marcação é pra eles, não sei exatamente o que é o trabalho deles, mas é 
pro local onde eles devem direcionar os raios, onde fica melhor a posição, pra atingir o 
local exato. (Nina, 53 anos ensino médio, adenocarcinoma moderadamente 
diferenciado de reto, 1ª. entrevista, 35 sessões)  
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Normalmente, quando o paciente precisa irradiar a região da cabeça e pescoço, 

é feito um molde ou máscara e as demarcações são feitas nela, evitando, assim, as 

conhecidas marcas na pele que identificam o paciente de radioterapia. Desse modo, a 

condição de paciente oncológico submetido à radioterapia fica restrita ao âmbito 

privado de suas relações e, às vezes, somente a família a conhece. 

 Dow et al (1997) afirmam que tatuar a pele e limitar o ponto central são ações 

necessárias para identificar o local exato de aplicação da radioterapia. As outras 

marcas permitem a identificação dos locais que necessitam ser protegidos 

(coordenadas já previamente demarcadas pelo médico radioterapeuta e físico), que 

devem ser remarcados, ao longo do tratamento. As autoras consideram comum os 

pacientes fazerem alguma objeção, principalmente quando não estão informados da 

importância da demarcação na pele ou mesmo quando as marcas ficam visíveis, mas 

salientam que estas e o posicionamento na mesa são de suma importância. 

 A reação dos informantes frente às marcas da radioterapia é a de sentir-se 

diferente de outra pessoa,  

 

Aparentemente, a gente não está diferente de outra pessoa, mas, quando a gente se 
olha no espelho e vê aquela pintura toda... Aí a gente vê assim: Puxa, eu estou diferente 
dos outros! E eu tinha justamente uma formatura pra ir dois dias depois, e aí eu fiquei 
preocupada. Aparecia um pouquinho aqui assim. Isso assim eu achei diferente. Não é 
que incomode, claro que não, eu sei que depois vai sair a tinta, né... (Janete, 44 anos, 
ensino superior, melanoma, 1ª. entrevista, 10 sessões) 
 
Como eu tinha falado, eu senti uma grande tristeza na hora que ele estava falando e 
fazendo aquele mapa na minha pele. Eu olhando pra ele e ele falando como uma coisa 
tão comum... (Helena, 55 anos, ensino fundamental incompleto, carcinoma epidermóide 
útero, 1ª. entrevista, 25 sessões) 
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Eu sabia que tinha uma marcação, só não sabia que era desse jeito, essa indecência 
assim. Eu não vi lá! Eu só vi em casa, quando eu olhei no espelho. Achei muito 
engraçado, chamei a minha filha, mostrei pra ela, para o meu marido e para minha mãe 
também, quando ela chegou. Não fiquei assim chateada, nem aborrecida, nem nada 
dessas coisas, realmente não. (Nina, 53 anos, ensino médio, adenocarcinoma 
moderadamente diferenciado de reto, 1ª. entrevista, 35 sessões)  
 
Penso assim que foi marcado para a radio, né? Esses dias, o meu filho olhou e ele 
disse assim pra mim: “Ah mãe, parece que a senhora vai pro carnaval!”. Ele olhou, 
estava tudo pintado, ele disse: "Mãe, porque que tu está toda pintada, tu vais pro 
carnaval?",  – Não filho, isso é do tratamento que a mãe está fazendo, eu respondi pra 
ele, que elas marcam pra não perderem, né... (Adriana, 34 anos, ensino fundamental 
incompleto, adenocarcinoma gástrico, 1ª. entrevista, 25 sessões) 
 
[...] Até de tirar a camisa perto das gurias, né... Eu estava no banheiro escovando os 
dentes, sem camisa, chegou a minha guriazinha e disse: "Pai, o que é isso aí, pai? O 
que fizeram?". Eu digo: Não filha, isso aqui foi pra riscar, pra fazer um tratamento. 
(Douglas, 39 anos, ensino fundamental, adenocarcinoma gástrico, 1ª. entrevista, 25 
sessões) 
 

Como explícito nas narrativas dos informantes, a pintura demarcatória da 

radioterapia altera a imagem corporal. Eles se sentem constrangidos em revelar o seu 

corpo, mesmo com o grupo familiar. Desse modo, a demarcação configurou-se em uma 

identidade simbolicamente diferente daquela em que os informantes se reconheciam 

como pessoas. Segundo Silva, Hall e Woodwart (2006, p.15), “o corpo é um dos locais 

envolvidos no estabelecimento das fronteiras que definem quem somos, servindo de 

fundamento para a identidade.” Por isso, quando há uma modificação no corpo, a 

pessoa sente-se diferente perante os outros e ela mesma. 

Por outro lado, a percepção que a pessoa faz do seu corpo com a pintura leva a 

que haja uma lembrança diária do seu diagnóstico, da sua diferença em relação ao 

outro. Por isso, o último dia do tratamento representou uma libertação, uma vez que a 

sua doença poderia ficar escondida no seu subconsciente, como disse Helena: 
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Eu cheguei em casa assim, louca pra tomar um banho e tirar aquelas tintas vermelhas. 
Que parece que... toda vez que eu ia trocar de roupa, que eu olhava pra aquilo, e me 
vinha tudo na cabeça: Eu estou com câncer! Eu não queria nem lembrar dessa palavra, 
né... Aí, sem aquela tinta vermelha no corpo, eu me senti aliviada, porque parece assim 
que não me vinha toda hora na cabeça. (Helena, 55 anos, ensino fundamental 
incompleto, carcinoma epidermóide útero, 3ª. entrevista, 25 sessões) 
 

Segundo Helman (2003), em todas as sociedades o corpo humano possui uma 

realidade social e uma física. Conforme a posição que a pessoa ocupa na sociedade, 

seu corpo terá as informações e os símbolos que informam o grupo ao qual pertence. 

A simbologia de uma pintura na pele tem um significado culturalmente 

construído, em uma dada sociedade, e representa muitas vezes a posição social que a 

pessoa ocupa. No mundo contemporâneo, cada vez mais surgem adeptos da 

modificação da imagem do corpo por meio da pintura na pele, também conhecida como 

tatuagem. É comum observarmos as pessoas revestindo o seu corpo, ou seja, tatuando 

o seu corpo, com verdadeiras obras de arte, que representam a sua forma de 

expressar-se no mundo, uma identidade sendo reconstruída a partir de modificações no 

aspecto e forma do corpo físico. Essa é uma forma de expressão individual e coletiva 

que está modificando o comportamento das pessoas e remodelando a imagem 

corporal, mas é uma expressão espontânea, fruto de escolha e não relacionada a 

doenças. Entretanto, o mesmo não acontece com o mapa da radioterapia.  

Nesse sentido, o mapa da radioterapia teve um significado de diferença social, 

sendo mais um estigma e acentuando o sofrimento. Canesqui (2007) nos diz que certas 

doenças e tratamentos, como o câncer e a radioterapia, ampliam a determinação para 

um estigma, devido ao comprometimento corporal por meio das deformidades físicas, 
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marcas visíveis, manchas na pele e aparência repulsiva, que afetam as relações e o 

convívio social. 

 Igualmente, as reações físicas decorrentes do tratamento radioterápico 

provocam muito desconforto e sofrimento para o corpo desses informantes. Para 

compreendermos a extensão desses sofrimentos, é necessário conhecer o contexto da 

enfermidade de cada informante, a quantidade de sessões realizadas, o local da 

aplicação, e se fizeram quimioterapia concomitante, o que exacerba as reações e faz 

surgirem outras.  

 Conforme o local irradiado, possíveis efeitos podem ocorrer; por exemplo, se o 

local irradiado é a região do baixo ventre (tumor de colo de útero, próstata, reto e 

bexiga), a pessoa poderá apresentar diarréia e ardência para urinar, durante o 

tratamento (ROY; FORTIN; LAROCHELLE, 2000; BRUNER; HIGGS; HAAS, 2001; 

BLECHA; GUEDES, 2006; HOGLE, 2006).  

Dow et al (1997) e Bruner, Higgs e Haas (2001) afirmam que é comum que os 

efeitos tóxicos da teleterapia se localizem na região irradiada, e o seu efeito é 

maximizado quando, concomitantemente, é administrada a quimioterapia. A toxicidade 

vai depender da localização do tumor, da energia utilizada, do volume do tecido 

irradiado, da dose total e do estado geral do paciente. Existem algumas reações 

comuns aos pacientes, como a fadiga, a alteração da pele e a inapetência, que 

independem do local de aplicação e costumam aparecer após a segunda semana do 

tratamento.  

As reações físicas a radioterapia apontadas pelos informantes estão em 

conformidade com o apresentado pela literatura (DOW et al, 1997;  BRUNER, HIGGS, 
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HAAS, 2001). Para eles, foram: a reação na pele no local de aplicação: “Está tudo 

queimado, já que eu tenho a pele seca. Agora, guria, está tudo torrado. Está é preto. Eu 

estou ficando negra daqui pra baixo (aponta para a barriga)” (Anita). O temor da 

radiodermite, entre os pacientes, tem a influência do senso comum e foi relacionado ao 

funcionamento corporal, distinguindo um corpo do outro: “quando eu comecei a fazer a 

radioterapia o pessoal dizia: 'Ah, porque tu vai ver só, que isso queima e faz ferida’. Eu 

disse: Eu vou fazer, nem todos os corpos são iguais” (Luiz Carlos). A diarréia, por mais 

de dez dias, e a fadiga foram efeitos apresentados que incapacitaram a realização das 

atividades cotidianas: “Eu padeci! Ah, tinha dia que eu chegava a tomar seis 

comprimidos (Imosec) no dia, fora o chá. E aquelas cólicas terrível e a diarréia que me 

dava, né..." (Helena). O distúrbio oral foi apontado somente por Maria, uma vez que o 

seu tratamento envolvia a cabeça e pescoço. Por isso, referiu estar com a boca seca e 

sem paladar (xerostomia): “Eu sinto a boca ressequida, a comida não tem gosto, eu 

sinto alguma coisa no meu estômago que não tem nada a ver.” (Maria). O conhecido 

“mal dos raios”, que aparece algumas horas após a aplicação, com graus variados de 

mal-estar, náuseas, anorexia e vômitos, foi apresentado pelos informantes: “Não podia 

nem sentir o cheiro deles almoçando, o cheiro da comida assim... Passei o dia deitada 

e não comi nada. Eu tinha arcada de náusea." (Helena).  

O corpo, por ser via de nossas percepções, expressa nossos sentimentos, sendo 

o local em que a doença, a dor e o sofrimento dão um sentido para a experiência da 

terapêutica. Quando sofre uma alteração física visível e significativa, o corpo pode 

transformar-se em outro, doente, mutilado, privado de sua integridade e autonomia, 
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levando a conflitos e desequilíbrios internos, tal como a baixa auto-estima pela 

alteração na imagem corporal (SOUZA; MANTOVANI; LENARDTH, 2001). 

O depoimento de Nina descreve os efeitos adversos e os sentimentos de 

impotência, incapacidade, angústia, por não conseguir amenizar a dor e o sofrimento. 

Assim, o seu corpo físico começa a manifestar os efeitos da terapêutica e ela passa a 

ser refém do veneno:  

 

Eu me canso fácil agora. Na primeira semana que eu fiz, na verdade, a quimio e a radio, eu 
não senti nada, né... Comecei a sentir assim um pouquinho queimar, arder uma coceira. Era 
na volta do ânus no início, depois foi passando para dentro, mas o pior foi na vagina mesmo, 
e era na mucosa assim, não era por fora, se fosse por fora eu colocava a pomada, mas, não! 
Era na mucosa, então foi horrível isso aí. Mais para o fim da semana, os efeitos da quimio 
junto, eu fiquei com a boca que era uma lixa, eu não conseguia, eu vomitei um dia só, tive 
uma coisa assim... uma arcada assim só. E a diarréia sim, era 10 vezes por dia. Até de 
madrugada me deu vontade, e aí assava mais. Eu não conseguia comer nada, eu tinha 
vontade e até sentia fome, mas não conseguia engolir nada, e parecia que tudo tinha um 
gosto de purê, parecia que tinha gosto de remédio, mas era da minha boca, um gosto 
horrível. Eu fiquei com umas aftas, mais não muito, e tive febre. Mas eu acho que tudo isso 
foi por causa da queimadura. […] Aí foi ruim, a semana passada, foi a pior semana, desde 
que eu descobri que estava doente. Mas não me sinto doente, realmente eu não me sinto 
doente, porque eu nunca tinha sentido dor eu nunca tinha sentido nada. Agora, essa semana 
da queimadura foi horrível, eu acho que, se fosse só os sintomas da quimioterapia, dava 
para agüentar muito bem, é ruim mais dava para agüentar. Mas com a radioterapia junto! Eu 
até brincava: Eu tenho uma vantagem, eu vou emagrecer um pouco, né... Mas claro que eu 
não queria sentir nada daquilo, mas dava para agüentar. Agora, o ruim foi mesmo as 
assaduras ali... Eu me senti doente. Por que eu estava com febre e com dor, entendesse, 
mas sabendo que era da radioterapia, que é do tratamento. Eu tenho que fazer o tratamento! 
Pensei até em desistir, não nego que pensei desistir da radioterapia, que foi muito horrível! 
Nem sei explicar, mas eu não quero desistir, né, eu quero fazer o tratamento! Agora, eu 
tenho esperança que esta semana vai dar certo. (Nina, 53 anos, ensino médio, 
adenocarcinoma moderadamente diferenciado de reto, 2ª. entrevista, 35 sessões)  
 

 Entre a segunda e a terceira entrevistas, passaram-se 52 dias. Nina novamente 

submeteu-se às sessões de quimioterapia concomitantes com a radioterapia. Pelo fato 

da quimioterapia potencializar os efeitos da radioterapia, ela fez várias pausas no 
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tratamento, tal era o quadro da radiodermite na região perineal, além dos vários 

episódios de diarréia. Após 20 dias da nova aplicação, realizamos nova entrevista, 

quando ela relembrou o sofrimento das reações: 

  

Ah, uma dor terrível, né! Ainda estou sentindo os efeitos, é horrível, horrível! Cada 
paciente deve achar que a sua é horrível. É muito ruim, mas muito ruim mesmo! Dói 
muito, incomoda muito. A gente até esquece da doença em si, que está com câncer! 
Porque tem que lutar contra aquilo que está acontecendo ali, sabe? Mas não tem o que 
fazer! A conseqüência é aquela queimação. Tive que fazer várias pausas. Eu ficava um 
pouco chateada de ter que parar, porque prolongava o tratamento, e eu queria mesmo 
era terminar. Ah, às vezes eu achava que eu ia agüentar: Vou fazer, mesmo com dor, 
para não parar! Mas aí se tornava impossível, e parece que, na hora, tu não sente 
nada, que é impossível que aquilo ali vai te fazer algum mal, te dar dor e te deixar 
queimada. Ao mesmo tempo, essa queimação vai esquentando no lugar onde está 
queimado, vai esquentando, ferve, ferve que dá vontade de tirar a roupa, sabe! De tão 
quente que fica! Ah, porque eu tive muita febre, tive dois dias de 39,5ºC, e os outros 
dias foram 37,5ºC. Como eu nunca tinha sentido febre, assim, e a sensação da febre 
me deixa muito abatida, muito sem força. [...] Quando eu estou me movimentando, 
tenho mais diarréia! Quando me deito, parece que os órgãos ficam mais sossegados e 
não provoca tanto. (Nina, 53 anos, ensino médio, adenocarcinoma moderadamente 
diferenciado de reto, 3ª. entrevista, 35 sessões)  

 

A narrativa descreve o seu sofrimento devido aos efeitos dos tratamentos e o 

que tem que suportar. Ela teve a percepção de que estava perdendo o controle do seu 

corpo físico.  

A pessoa com uma doença crônica desenvolve uma auto-imagem desintegrada, 

com associação de várias imagens devido à experiência negativa. O sofrimento não se 

situa só no desconforto físico, mas as principais fontes são a restrição da vida, o 

isolamento social pela indisposição, pela queimadura, e o sentimento de ser um fardo 

pela perda da autonomia (CANESQUI, 2007).  
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Com o objetivo de resgatar o controle sobre o corpo e encontrar a normalidade 

de outrora, Nina lançou mão de vários recursos terapêuticos do sistema popular e do 

sistema profissional: 

  

Eu usei o creme e depois comecei a usar chás, lavar com chás, e lavar com babosa. A 
Dra. C, numa primeira vez, me receitou um anti-inflamatório, bem comum: o Diclofenaco 
de Potássio. Disse que eu tomasse dez dias; então eu comecei a tomar por minha 
conta. Porque eu tentei falar com ela e não consegui, né... Eu piorei mesmo foi na 
terça-feira, aí eu liguei para lá, e me falaram que só segunda, para falar com ela. Então, 
aí, eu resolvi tomar, para me aliviar um pouco a dor. Eu disse: Seja o que Deus quiser! 
Eu vou tomar, e estou tomando ainda, faz seis dias. Nem sei se isto é certo, mas me 
alivia e controla um pouco a febre também! É um anti-inflamatório fraco, e boto 
compressas de chá, sento de lado, fico deitada. (Nina, 53 anos, ensino médio, 
adenocarcinoma moderadamente diferenciado de reto, 3ª. entrevista, 35 sessões)  
 

A seguir, o discurso de seu esposo, que se sentiu impotente frente aos efeitos do 

tratamento e fez uma crítica ao sistema de apoio do serviço de radioterapia: 

 

Eu não sei muito a respeito da radio, procuro sempre me informar do que aparece, mas 
ela é necessária, segundo os médicos, mas muito traumatizante. A última vez foi assim: 
uma queimadura muito violenta e acredito que não seja em todos os casos, talvez a 
pele dela seja mais sensível. Mas acredito que auxilia no tratamento, mata as células 
ruins e mata algumas boas, e tem que passar por isto! A única coisa que eu digo, a 
respeito do tratamento, assim, por exemplo, esta última queimadura dela aconteceu 
durante a semana, quer dizer, deveria ter um médico de plantão, para dar uma 
orientação, alguma coisa. Porque a gente é leigo e, a partir daí, que, ou pronto socorro, 
porque não tem outro caminho, ou então pague! Mas quem não tem condições de 
pagar a consulta? Aí, a médica atende de segunda e terça, e acontece algo, uma dor 
na quarta, quinta e sexta... a gente fica ao léu, sem ter uma posição. O que tem que se 
fazer, aí, tem que se apelar para coisa caseira mesmo, sabe? (Flávio, 57a, esposo de 
Nina, ensino médio, decorador) 

 

As reações da radioterapia podem ser classificadas como agudas, 

intermediárias e tardias. As agudas surgem de um a três meses após o término da 
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aplicação; as intermediárias e as tardias só ocorrem após três meses do término do 

tratamento (DOWN et al, 1997; NAYLOR; MALLET, 2001; BRASIL, 2002). Alguns 

informantes também relataram suas reações físicas, após o fim do tratamento:  

 

Eu sentia cansaço, vontade de me deitar. Aqui está escamando, mas não dói nada 
(levanta a blusa e mostra o local irradiado, que está enegrecido e descamando). Atrás, 
também está escamando. Está melhorando, né... Eu acho que é o efeito da radio. 
(Douglas, 39 anos, ensino fundamental, adenocarcinoma gástrico, 4ª. entrevista, 25 
sessões) 
 
O cabelo caiu tudo (no local de aplicação), caiu tudo. (Luiz Carlos, 80 anos, ensino 
fundamental incompleto, adenocarcinoma próstata, 3ª. entrevista, 35 sessões) 
 
Eu me sinto uma “criança velha”. Eu sento, fico parada e me dá sono. O que eu vou 
fazer? […] As cólicas passaram, aliviou, graças a Deus, bah! Só que a urina, de noite, 
ela está frouxa. (Anita, 70 anos, ensino fundamental  incompleto, adenocarcinoma de 
reto, 2ª. entrevista, 25 sessões) 
 
O único problema que deu, depois da última radioterapia que eu fiz, dali dois dias, é 
que assou aqui (aponta para a região posterior da bacia), coisa mínima. Ela (esposa) 
botou uma pomadinha e ficou bom. (Nilson, 65 anos, ensino fundamental incompleto, 
adenocarcinoma de próstata, 4ª. entrevista, 35 sessões) 
 
O vermelhão que estava não existe mais, ficou um pouco escuro, né... Mas descamou 
um pouquinho, só passei bastante creme. Parece que no local ficou fininho, sabe? 
Claro que é disso, né... Aí eu não botei o sutiã. (Adriana, 34 anos, ensino fundamental 
incompleto, adenocarcinoma gástrico, 4ª. entrevista, 25 sessões) 
 
Desinchou um pouco, está bem assim. Está bem sequinho aqui (aponta a face 
esquerda). Me deu uma inflamação na boca, quando eu terminei a radioterapia. Eu 
acho que foi da radio. O doutor disse que foi da radio. Ficou mais escuro aqui (aponta 
para a face esquerda) e descamou depois. (Maria, 51 anos, ensino fundamental 
incompleto, osteossarcoma extenso maxilar E, 3ª. entrevista, 30 sessões)  
 

 A radioterapia requer cuidados específicos, devido aos seus efeitos tóxicos. 

Acredito ser de fundamental importância que os pacientes sejam informados em relação 

aos cuidados específicos a cada tipo de reação, durante e após o tratamento. Os 
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informantes relataram terem recebido orientações sobre os cuidados com a pele (não 

usar hidratante, lavar com sabão de glicerina, secar suavemente e não expor o local ao 

sol). Quanto aos efeitos agudos e subagudos, como náusea, vômitos, diarréia, ardência 

e infecção urinária, foram informados da possibilidade de ocorrerem, e lhes sendo 

recomendado que comunicassem à equipe imediatamente. Também foram estimulados 

a aumentar a ingestão de água e de chás, como o de camomila, para alívio dos 

sintomas gastrointestinais, e fazer uso de compressas (com esse chá), para alívio da 

ardência na pele. 

 No CRO-UFPel, as orientações para a prevenção dos efeitos colaterais são 

fornecidas por toda a equipe. Observei que, constantemente os profissionais avaliavam 

estavam avaliando a pele, no momento da sessão da radioterapia e indagavam sobre 

alguma alteração que os pacientes tivessem notado, orientando quanto aos cuidados 

pertinentes para cada situação. A avaliação também era feita pelo médico 

radioterapeuta, nas revisões semanais. Como já apontado, o serviço contava com uma 

técnica de enfermagem, que tinha a preocupação de orientar os cuidados. Ela 

entregava um folder explicativo (elaborado pelo grupo de professores e alunos que 

participava do projeto de extensão, referido anteriormente), sobre os possíveis efeitos 

que poderiam surgir. Mas, durante o período da terapêutica, ela não realizava 

avaliações. Assim, observa-se que essas são ações pontuais, e ficam aquém das 

necessidades dos pacientes, uma vez que visam somente o corpo físico adoecido.  

Apreendo que em vários momentos do curso da radioterapia, as reações físicas 

apontadas pelos informantes integraram-se às reações emocionais, uma vez que as 

“mudanças nas concepções do self do paciente com câncer envolvem a identidade e o 
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corpo, e ambos fazem parte da unidade da pessoa, podem estar juntos ou em conflito, 

uma vez que o self reconstrói-se permanentemente” (CANESQUI, 2007, p. 27).  

As emoções apresentadas pelos informantes, em resposta à experiência da 

radioterapia, relacionaram-se ao momento do tratamento e aos efeitos colaterais: 

 

Senti nervosismo. Eu senti uma angústia, assim, sabe? (abaixa o tom de voz e fica em 
silêncio por um instante) É... o que eu senti foi uma angústia, uma..., pô eu estava ali, 
mas que situação! (Douglas, 39 anos, ensino fundamental, adenocarcinoma gástrico, 
1ª. entrevista, 25 sessões) 
 
Eu tinha medo, eles diziam: "É porque tu vai te queimar.", que vai fazer isto, vai fazer 
aquilo. Eu tinha medo! Todo mundo dizia isso e aquilo, e eu fiquei com medo. (Luiz 
Carlos, 80 anos, ensino fundamental incompleto, adenocarcinoma próstata, 3ª.  
entrevista, 35 sessões) 
 
Eu só tenho medo de sofrer. Nada mais! Só isso! (Anita, 70 anos, ensino fundamental 
incompleto, adenocarcinoma de reto,1ª. entrevista,  25 sessões) 
 
[...] Quando elas botam a gente lá naquela máquina, e sai todo mundo dali, eu lá 
dentro, com a máscara na cara... Eu abri o olho e tinha uma cruz ali! Então, não podia 
ficar olhando para esta cruz ali... Porque o click que dá quando liga a máquina e se eu 
não fechar o olho, vai me queimar o meu olho. Então, isso dá medo. O barulho assim 
“uff, aff”, como se fosse engolir a pessoa e aí cuspisse de volta. E eu ficava sozinha lá 
dentro! (Maria, 51 anos, ensino fundamental incompleto, osteossarcoma extenso 
maxilar E, 3ª. entrevista, 30 sessões)  
 
A gente fica sozinha, fica com medo, né... Mas aí eu fico pensando assim: Bah!, não 
vejo a hora de terminar! (Adriana, 34 anos, ensino fundamental incompleto, 
adenocarcinoma gástrico, 3ª. entrevista, 25 sessões) 
 
Quando elas me deixam sozinha alí, e que eu vejo aquele barulho, que liga o aparelho 
assim, ainda me dá um choque no coração! Me dá um aperto assim no peito, ainda me 
dá! Ainda hoje me deu! Já estou no final e ainda senti isso! (abaixa a cabeça, o tom de 
voz diminui e depois levanta a cabeça olha para a parede e continua). A gente fica 
sozinha ali, o teto parece que vai ficando tão pertinho do rosto, parece que o teto baixa, 
parece que a gente está ficando até numa sepultura, que as paredes parecem que 
estavam tão próximas de mim, que eu me senti assim isolada, ali assim tão sozinha, 
senti muita frieza... é isso! (Helena, 55 anos, ensino fundamental incompleto, carcinoma 
epidermóide útero, 2ª. entrevista, 25 sessões) 
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 As narrativas retratam o medo como o principal componente emocional dessa 

experiência. Para Luiz Carlos, o seu medo era de ficar queimado, uma vez que seu 

grupo social dizia que a radioterapia queima; o ruído da máquina fez Maria imaginar-se 

sendo engolida por ela e Helena, por ficar em um ambiente fechado, com o aparelho 

próximo ao seu corpo, associou os momentos de sessão de radioterapia como se 

estivesse presa em uma sepultura. 

A emoção, para Koury (2006:129), é definida como uma teia de sentimentos 

dirigida a outros e causada pela interação com outros, em um contexto sóciocultural 

determinados. As experiências emocionais singulares, sentidas e vividas por um ator 

social específico, possuem relação com os indivíduos, a cultura e a sociedade. 

 As primeiras análises das emoções como fator social, segundo Rezende (2002), 

foram realizadas por Marcel Mauss, e ele as considera uma linguagem de signos de 

expressão compreendidos (na expressão oral, gestual e corporal) e que devem ser 

vistos como elementos eminentemente sociais.  

Aureliano (2007) relata a experiência das emoções vividas com a enfermidade de 

sua mãe e nos diz que elas dependem do contexto, da relação com a enfermidade e 

também do significado cultural que ela tem na vida da pessoa; pode ser o pânico, o 

medo das possíveis conseqüências do tratamento, e a apreensão pelas expectativas 

futuras. 

Nesse sentido, há o reconhecimento do fato de que o pensamento é 

culturalmente padronizado e incorpora os sentimentos que refletem um passado 

culturalmente ordenado, e, da mesma maneira, de que o pensamento não existe 
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isolado da vida afetiva; assim a emoção é ordenada culturalmente e não existe sem o 

pensamento (ROSALDO, 1984).  

Porém, nem todos os informantes sofreram com o tratamento: 

 
Não dói, eu não sinto nada. Eu não sinto calor, não sinto frio, não sinto dor, não arde, 
portanto não é difícil! É só ficar ali quietinha cinco minutos. E o pessoal faz tudo 
direitinho, cuida, faz a aplicação, faz a radiação. Na verdade, é muito bom, porque eu 
acho que eu estou fazendo todo o possível. É... talvez o certo não seja curar, mas 
prevenir, né? Prevenir para que o problema não volte. Eu acho muito bom fazer isso, 
fazer a radioterapia. (Janete, 44 anos, ensino superior, melanoma, 2ª. entrevista, 10 
sessões) 
 

A expressão do sofrimento por ter câncer e submeter-se à radioterapia, para 

alguns informantes, configurou-se com uma necessidade de afastamento social, uma 

vez que se sentiam aborrecidos e desanimados, como observamos nesse discurso: 

 

Ah, tem dias que eu fico meio aborrecido assim... eu começo a pensar e fico meio 
aborrecido. Aí vou lá pro quarto, me deito, fico olhando televisão, não converso muito. 
Eu procuro não ficar me isolando muito, mas de vez em quando me dá, de vez em 
quando eu tenho que sair. Não fico pensando nada, mas eu tenho que estar sozinho. 
Dali um pouquinho, já volto pra cá. Tem dias que estou bem desanimadinho. Isso é, 
não sentir vontade de nada, só de sentar, caminhar pouquinho, ficar quietinho. 
(Douglas, 39 anos, ensino fundamental, adenocarcinoma gástrico, 2ª. entrevista, 25 
sessões) 
 

 No depoimento de Douglas, ele percebeu uma necessidade de isolar-se do 

convívio familiar e/ou social, e associou esse fato às emoções e sentimentos de aflição 

frente à situação vivida. No entanto, na 4ª entrevista, ele disse: “eu acho que era o 

momento que eu estava muito... me sentindo acho que deprimido, né...” (Douglas). 
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 Os sintomas percebidos por Douglas passam a ter um sentido, ao qual 

denominou de “depressão”, representando a sua construção para o sofrimento vivido 

diariamente. 

 Thumala (2003) assinala que o sofrimento pode ser entendido como uma 

experiência que a pessoa, como membro de uma cultura, constrói e que significa uma 

percepção dolorosa. Esse significado do sofrimento tem uma construção que está 

impregnada pelo contexto social, cultural e relacional do grupo no qual a pessoa está 

inserida. 

 Os sinais e sintomas do sofrimento, em alguns dos informantes, também foram 

percebidos e nomeados como depressão pelo familiar cuidador: 

 

Olha, há umas duas semanas atrás, ele estava deprimido, sentia que estava se 
enrolando, sabe? Ele não queria sair porque ele se olhava no espelho e dizia assim: 
"Eu estou muito magro.". Então, ele estava se autopunindo. Aí, quando ele teve a 
consulta, eu fui junto, para conversar com a doutora. Expliquei o que estava 
acontecendo, porque eu estava me apavorando, ele está se isolando das pessoas. Ela 
deu o remedinho para ele. (Clarice, 30 anos, esposa de Douglas, ensino médio, 
servente de limpeza)  
 

Lopes (2007, p. 14) considera que a imagem das pessoas com depressão, pela 

família, evidencia a perda da capacidade de ação, que denomina como “o se largar e 

largar o cuidado com o outro”. Essa situação relaciona-se à mudança de 

comportamento, quando ela pára de realizar atividades diárias, passa muito tempo 

deitada e evita o convívio social.  Estes são alguns indícios na mudança de 

comportamento que a família observa e associa, segundo o seu conhecimento prévio, 

influenciado pela cultura, o que fez Clarice suspeitar que seu marido estivesse 
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deprimido. O interessante, neste caso, é o fato dela recorrer ao sistema profissional e 

solicitar um tratamento medicamentoso para ele, antes de passar pelos outros sistemas 

de cuidado à saúde, revelando a incorporação do discurso médico na avaliação e 

tratamento daquilo que denominou como depressão. 

 Relacionada à depressão, tenho uma compreensão não-psicologizada13, como 

uma construção sociocultural desse sintoma dado pelos informantes. O constructo do 

senso comum para a depressão remete a um sentido construído na sociedade, ou seja, 

é fruto “do reconhecimento da existência de emoções e sentimentos que se 

desencadeiam no plano pessoal” (DUARTE, 1994, p. 87). 

Segundo Iriart (2003), nos estudos antropológicos em contextos culturais em que 

a percepção da pessoa é mais holista e relacional (classe popular de grandes centros 

urbanos), o sofrimento emocional se manifesta e se legitima por meio de manifestações 

somáticas ou distúrbios físico-morais. Nessa classe, observa-se uma linguagem 

composta por representações, sintomas, comportamentos incorporados 

inconscientemente, e que permite comunicar uma gama de preocupações pessoais e 

sociais de forma compreensível. Esse "idioma", denominado de “nervoso” por Duarte 

(1994), permite a manifestação do sofrimento e a mobilização do grupo de apoio para a 

pessoa que sofre, legitimando a sua queixa. 

Por outro lado, na abordagem da psico-oncologia, Frick, Tyroller e Panzer (2007) 

buscaram determinar o impacto de características da doença e as comorbidades 

psicopatológicas (ansiedade e depressão), na qualidade de vida de 63 pacientes sob 

                                                 
13 Psicologização: é o uso de termos ou conceitos psicológicos abstratos para descrever estados mentais subjetivos; é 
uma noção oposta à somatização; geralmente é disfarçada em uma expressão idiomática somática e não-psicológica 
(HELMAN, 2003: 238). 
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tratamento radioterápico (40 mulheres e 23 homens), na Alemanha. Os resultados 

apontaram que a ansiedade e a depressão eram comuns nos pacientes em tratamento 

radioterápico, influenciavam a sua qualidade de vida e, por isso, requerem uma 

intervenção psicoterápica.  

 Os autores consideram difícil diferenciar momentos emocionais das 

características pré-existentes de depressão. Geralmente, a depressão e a ansiedade 

são as comorbidades psico-oncológicas mais presentes e necessitam de intervenção 

psicoterápica ou psiquiátrica (FRICK; TYROLLER; PANZER, 2007). 

De acordo com Kleinman (1988), além dos fatores sociais e psicológicos, as 

questões culturais também exercem grande influência nos sintomas depressivos e no 

adoecimento. O adoecer gera questões sociais e psicológicas devido ao câncer e 

também pelas mudanças no papel social desempenhado pelo indivíduo.  

Segundo Barbosa (2006, p. 327), o viver social . 

 

[...] e a dificuldade de contribuir para a construção de um projeto de 
sociedade podem ocasionar impasses para o indivíduo, que muitas 
vezes não sabe como responder a essa demanda. O indivíduo cria 
mecanismos diferenciados para lidar e expressar sua angústia 
existencial e sua dor: seja ela uma sensação corpórea, um travamento 
da coluna cervical ou uma tristeza profunda que o deprimiu e o 
incapacitou para as atividades da vida cotidiana. 

 

 Assim, o sentido dado a depressão refere-se ao não engajamento do corpo nas 

atividades estipulados pelos papéis a serem desempenhados, ao abandono das 

responsabilidades e a impossibilidade de relações, quando “o corpo se fecha para o 

outro” (LOPES, 2007:15). 
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 Outras manifestações apontadas pelos informantes, como as expressões de 

choro, desânimo, o aperto na garganta, a mágoa também foram relacionadas à 

depressão. Elas também são apontadas pelo modelo biomédico como sintomas da 

depressão que, neste estudo, foram incorporados e reconhecidos pelo senso comum.  

  

Eu ficava bastante deprimida, me sentia sufocada, chorava, chorei muitas vezes. 
Chegava em casa, fazia que ia para o banheiro e lá eu “tirava um pouco de água do 
copo”, porque eu chegava de lá transbordando. Ficava sentada na sala, aí me 
chamavam, vira para lá, vira para cá, aquele barulhinho daquela máquina, aquela sala 
tão solitária... Assim, eu me sentia tão sozinha, me sentia assim... a parede, o teto 
parecia assim tão baixo, parecia um túmulo, parecia que eu já estava morta. Eu sentia 
um frio, uma coisa estranha, eu me sentia muito ruim. Fazia aquilo forçada, angustiada, 
aquele aperto no peito, na garganta, aquela vontade de chorar. Um dia eu até chorei lá 
na mesa. Quando ela abriu a porta e veio me virar, para fazer o outro lado, eu estava 
assim. Aquele dia eu não agüentei e tive que chorar ali na mesa mesmo. Porque, 
enquanto eu estava esperando o barulhinho da máquina, fazer a aplicação, aquilo 
subiu, fez aquela bola aqui na garganta, aquele aperto. Eu encaro isto como uma 
depressão que eu senti. (Helena, 55 anos, ensino fundamental incompleto, carcinoma 
epidermóide útero, 5ª. entrevista, 25 sessões) 
 

 As narrativas de Helena revelam que ela já tinha o diagnóstico médico de 

depressão e fazia o tratamento farmacológico. No entanto, mesmo medicada, 

expressou seu sofrimento durante as sessões de radioterapia, dando um sentido que 

“ultrapassa os limites da doença física e fornecem elementos abstratos determinantes 

para que a pessoa sofredora construa sua identidade social” (RODRIGUES; CAROSO, 

1998, p. 139). Desse modo, a narrativa do sofrimento de Helena tem o sentido de estar 

transbordando de tanto sofrer, quando “tirava um pouco de água do copo, porque eu 

chegava de lá transbordando”. 

 A idéia de enfermidade está presa a expressões sensíveis e produzidas pelo mal-

estar físico ou mental, segundo Alves (1994). Por isso, essas expressões de emoção 
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precisam ser organizadas em uma totalidade dotada de sentido, uma vez que ela só existe 

quando se atribui um conjunto de idéias dadas a uma dada experiência sensível. 

 Nesse pensar, os informantes, frente a um mal-estar físico e mental (aquela bola 

na garganta, muito triste, crise de choro, desanimada, aborrecida), atribuem-lhes 

significados, como uma forma de organizar o que estão sentindo. À medida que passa 

a ser real o que sentem, os envolvidos buscam nas relações sociais legitimar as 

explicações para a sua experiência e, nesse processo, significam-na por meio dos 

fatores intersubjetivos e existenciais que se unem com os padrões culturalmente 

padronizados e interpretados. Assim a experiência é mediada pelos processos onde os 

indivíduos e grupos sociais vivenciam, explicam e procuram ajuda para seus problemas 

concretos de enfermidade. 

 Para os informantes, a identificação dos sinais e sintomas que os levaram a 

idealizar a depressão está relacionada com as reações psicossociais devido à doença, 

bem como com todo o processo do tratamento radioterápico.  

 Duarte (1994) assinala que o fenômeno dos nervos, como modo cultural de 

reconhecer as enfermidades físico-morais, busca a compreensão, ao mesmo tempo, da 

dor física e psíquica.  Segundo a lógica do nervoso, diz a autora, um evento físico pode 

acarretar reações ou experiências morais e ter implicações físicas. O termo físico-moral, 

aplicado às perturbações, traz uma correlação entre o nível físico – corporal – da 

experiência da enfermidade e tudo aquilo que se opõe, se nomeia e imagina de forma 

diferente, na cultura humana, daquilo que é o psíquico ou espiritual. 

 Por outro lado, a preocupação de cuidar-se para evitar a depressão foi narrada 

por Janete. Ela se utilizou do conhecimento médico, para dar sentido à sua 
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preocupação quanto à necessidade do cuidado com o lado psicológico, revelando um 

pensar sobre si e a sua condição de portadora de câncer.  

 

Cuidar, até para evitar a depressão, eu acho, né... Eu acho importante cuidar do lado 
psicológico. Conversar com as pessoas, não ficar só em casa, só trancada no quarto, 
por exemplo, sozinha, né... (Janete, 44 anos, ensino superior, melanoma, 2ª. entrevista, 
10 sessões) 
 

 As formas de adoecer e de sofrer são elaboradas e compartilhadas entre os 

membros de uma comunidade. O discurso do sofrimento traz em seu cerne definições 

culturais específicas da situação, como símbolos, imagens e temas da própria cultura, 

que são reconhecidas pelos adoecidos e as pessoas ao seu redor (HELMAN, 2003). 

 Kleinman et al (1997) assinalam que o conceito de sofrimento é apreendido e 

compartilhado pelas pessoas, e, em alguns momentos, comporta as suas contradições 

internas, uma vez que transformam a sua vida e a maneira de ser e ver o mundo. 

 Desse modo, o corpo tem a dimensão física e psíquica que, neste estudo, 

envolve o processo do tratamento radioterápico, na qual a experiência do sofrimento é 

expressa pelos sentimentos e emoções compartilhados com o grupo social.   

 Nesse processo, a pessoa, ao olhar para si, vê-se com um corpo adoecido, que 

o impede de cumprir o seu papel como membro de uma sociedade, e isso repercute no 

seu modo de ser, tornando-o triste, isolando-o do convívio social, e mesmo levando-o a 

“estar deprimido”. Essa visão de “estar deprimido” tem uma condição de ser algo 

passageiro, associado ao período difícil que está vivendo. 
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4.2.2.2 As práticas populares de cuidado 

 Com o objetivo de aliviar os efeitos da radioterapia e também pela crença sobre 

a sua eficácia, o grupo de informantes utilizou práticas de cuidado apreendidas no 

contexto cultural familiar, através dos amigos, pela mídia, e também no sistema popular 

de cuidado. 

 Dentre as práticas populares mencionadas, a mais comum foi a utilização de 

fitoterápicos. Um de seus objetivos era o combate ao câncer: “no início eu tomei um 

chá, uma erva que era muito boa, era a aveloz. Tomei acho que uns dois meses, 

porque, logo em seguida, tive que fazer a cirurgia (Douglas)”; “Eu tomo o chá do cocão. 

Muitos disseram que ele cura. Eu tomo desde que comecei o tratamento.” (Nilson).  

Outras vezes era para melhorar os efeitos da radioterapia, como a camomila (indicada 

pelos profissionais) e a babosa: “Comecei a usar chás e lavar com chá de camomila e 

usei babosa também” (Nina). Tais ervas são indicadas para o alívio da radiodermites, 

tanto oralmente, como em compressas.  

 Outros fitoterápicos foram utilizados para problemas diversos: “tive que apelar 

para o chá, não adianta só os comprimidos para a diarréia. Aí, uma senhora disse que 

era a folha da pitangueira com a casca da romã que ajudava. Aí, desde a manhã até 

agora, eu estou tomando” (Helena); “a transagem corta rápido a infecção da próstata” 

(Luiz Carlos); “a marcela (o correto é macela) é bom para inflamação, e com isso eu 

lavava a boca. A marcela,  o sal grosso e a camomila também” (Maria). 
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 Percebe-se que o uso de ervas para o tratamento passa por avaliações que 

consistem em verificar a sua propriedade curativa ou paliativa, e o efeito após o seu 

uso. Esse processo é vivido pelo adoecido e também por sua rede familiar.  

 O grupo de informantes apresentou diferenças no sentido de que, enquanto 

alguns utilizaram todos os recursos disponíveis (chás, cirurgia astral, passe espiritual e 

curandeira), outros utilizaram somente chás, algo que já fazia parte de sua vida, para o 

alívio dos sintomas da radioterapia, ou seja, para tratar os efeitos do remédio-veneno. 

As práticas de cuidado por meio de ervas são antigas. Conforme Silva (2001), 

elas são a primeira forma de uso de medicamentos na história, mas, apesar disso, 

apenas são toleradas pela biomedicina. 

 Outra estratégia apontada pelos informantes foi a busca pelos rituais religiosos 

de cura, para lidar com o câncer e a radioterapia.  

 Anita revelou que, apesar de ter sido criada na Igreja Católica, ela tem fé na cura 

pelo espiritismo: 

 

A minha fé de cura é no espiritismo. Agora no sábado não tem, porque é dia do preto 
velho. Mas olha, no sábado passado, que eu estava ruim, estava na cama, mais, 
quando foi às 4:30 (da tarde), meu irmão pegou o carro e me levou lá e esperou fazer o 
passe em mim. E me senti muito bem! (Anita, 70 anos, ensino fundamental incompleto, 
adenocarcinoma de reto, 2ª. entrevista, 25 sessões) 
 

 O sentido que os informantes deram ao ritual religioso, pareceu relacionar-se à 

crença no sobrenatural, para a sua cura ou mesmo para ajudá-los a enfrentar o 

processo de sua doença e tratamento.  
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Esta semana teve campanha que eles fazem assim, são três dias seguidos, é culto de 
cura e de libertação. (Helena, 55 anos, ensino fundamental incompleto, carcinoma 
epidermóide útero, 2ª. entrevista, 25 sessões) 
 

 Samano et al (2004) realizaram um estudo descritivo sobre o uso de terapias 

alternativas/complementares com pacientes com câncer, e encontraram que a crença 

em sua eficácia e a prática de oração (a mais usada) melhoraram significativamente a 

qualidade de vida dessas pessoas, e por isso elas devem ser estimuladas pelos 

profissionais de saúde. 

 Assim, a experiência da radioterapia configurou-se como um período cíclico, 

permeado por situações que marcaram estas pessoas estudadas: a entrada no mundo 

da radioterapia representou a descoberta de um outro ser, uma outra identidade que 

tem que confrontar-se com sua doença; o mapa da radioterapia no corpo físico não 

exista mais, porém ficou marcado em seu corpo psicossocial, uma vez que aquele 

momento provocou emoções intensas e significativas; o compromisso diário com as 

sessões; as reações frente à demarcação ou mesmo os efeitos adversos que muito 

castigaram o seu corpo físico e emocional, como a depressão; e, por último, e não 

menos importante, a busca pela cura e alívio dos efeitos da radioterapia no sistema 

popular de cuidado.  

 O entendimento desse grupo de informantes sobre a trajetória da radioterapia, 

sob a perspectiva de remédio, configurou-se como os momentos em eles buscavam a 

cura para a sua doença, se submetendo à radioterapia, em detrimento de todas as 

outras situações vividas, pois tinham a força de pensamento de que isso era necessário 

e importante para a sua sobrevida. Por outro lado, a radioterapia configurou-se como 
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um veneno, quando os seus efeitos tóxicos causaram-lhes sofrimento no corpo físico e 

psíquico, e os incapacitaram para exercer as atividades do cotidiano. Assim, 

compreendo que, na visão dos informantes, a experiência da radioterapia deu 

continuidade ao sofrimento iniciado no diagnóstico do câncer; frente ao conflito entre 

cura e submissão ao sofrimento, a radioterapia foi um remédio-veneno que provocava 

alterações no corpo individual e social dos pacientes. Para lidar com a dor e o 

sofrimento pelos efeitos colaterais da terapia, eles buscaram alternativas populares; em 

toda a experiência, a família manteve o seu apoio. 

  

4.2.3 – As teias da sobrevivência oncológica 

 Este tema aborda as teias da vida tecidas pelo grupo de informantes, partindo de 

sua vida antes da doença e até após a radioterapia, enfatizando que “o homem está 

amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu” (GEERTZ, 1989). Assim, essas 

teias revelam as alterações que o câncer e a radioterapia trouxeram para as suas vidas, 

a busca pelo controle da vida e do futuro com a sobrevivência.  

 

4.2.3.1. Alterações na vida do sobrevivente ao câncer e à radioterapia 

Os informantes, à medida que se viram frente ao diagnóstico, se confrontaram 

com alterações das suas vidas que transformaram definitivamente a sua identidade 

social de pessoa saudável, trabalhadora, para uma identidade de doente, incapacitado 

para as atividades laborativas e, em alguns casos, dependente de seu familiar cuidador. 

Porém, esses não são os únicos traços com que ele se confronta, no percurso de sua 
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vida com o câncer. Eles se deparam com uma nova identidade que vai se formando 

durante essa trajetória: a identidade de sobrevivente. 

Silva, Hall, Woodward (2006, p. 8) assinalam que “as identidades adquirem 

sentido por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais elas 

representam.” Os autores pontuam que a identidade é relacional, uma vez que, para 

existir, depende de algo fora dela, ou seja, de algo diferente do que a pessoa tinha no 

seu cotidiano (agora, existem as sessões de radio, restrições alimentares e em outras 

atividades). Desse modo, a identidade é marcada pela diferença.  

Segundo Reuben (2004), ser sobrevivente significa, no caso, viver com o câncer 

e apesar dele, e também viver com os efeitos colaterais e seqüelas decorrentes das 

terapêuticas utilizadas para o seu controle.  

Considerando que o câncer pode causar prejuízos múltiplos, limitações nas 

atividades e outras restrições (Fialka-Moser et al, 2003; DeLisa, 2001), compreendendo 

que a maioria das pessoas com câncer não apresenta só mudanças físicas, mas 

também psicológicas, sociais, financeiras, profissionais e espirituais (DELISA, 2001). 

Comparando com, a vida antes de ter o câncer, que para os informantes era 

permeada pelo trabalho, independência para ir e vir, e pelo lazer, sem muita 

preocupação com doença; a condição atual é definida de modo diferente:  

 

Era um cara trabalhador, não tinha horário, ela (esposa) brigava comigo porque eu não 
tinha horário. Se chegasse uma pessoa aqui meia noite, e dizia: "Ô cara, o meu carro 
estragou." – e isso e aquilo, eu ia resolver o problema do camarada. (Márcio, 52 anos, 
ensino médio, estofador, 2ª. entrevista) 
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Eu sempre vivi em sistema de trabalho. Claro, isto não tinha hora pra chegar em casa 
de noite, muitas vezes chegava a ficar 40 dias fora de casa. Se desse, quando vinha 
era rapidinho, descarregava e já ia embora de novo. Sempre trabalhei normal, nunca 
teve problema nenhum, nunca tive nada. (Nilson, 65 anos, ensino fundamental 
incompleto, motorista caminhão, 4ª. entrevista) 
 
Antes eu andava de bicicleta. Agora quase não saio muito de bicicleta. É por causa das 
hemorróidas. Às vezes eu ando de bicicleta, mas me custa... (Luiz Carlos, 80 anos, 
aposentado, 2ª. entrevista) 
  

 O informante Luiz Carlos, com seus 80 anos, contou que tinha muita disposição 

e andava por todas as ruas de Pelotas, em sua bicicleta. Para ele, essa atividade tinha 

o sentido de liberdade. No entanto, a sua autonomia de ir para todo lugar e visitar suas 

filhas foi alterada, devido a um dos efeitos colaterais da radioterapia. Esse fato o levou 

a depender de seu filho, porém ele preferia ficar em casa e ir até onde suas pernas 

pudessem levá-lo, pois prezava a sua independência. 

 Sobre as alterações vividas pelo grupo de informantes, alguns apontaram 

dificuldades para o lazer, atividades estas referidas como significativas para eles: 

 

Nós gostamos muito de dançar. Agora eu não tenho força, não tenho mais ânimo. 
Estou esperando, estou louca que termine de uma vez o tratamento, para sair um 
pouco. A gente, há um tempo atrás, saía toda a semana, a gente freqüentava muito 
CTG14. Agora não temos ido tão seguidamente, mas eu ando louca para ir. Sei que eu 
não vou ter forças, ânimo, sabe?, porque a gente se cansa muito. Nós dançávamos 
sem parar. Até pensei assim qualquer dia ir para um almoço, alguma coisa assim. 
(Nina, 53 anos, ensino médio, costureira, 2ª. entrevista) 
 

                                                 
14 Centro de Tradições Gaúchas. Local onde se dança músicas típicas do Rio Grande do Sul e o corpo é 
ornamentados por trajes característicos da cultura gaúcha, em que os homens vestem bombacha (calça larga, que 
afunila no tornozelo), botas, camisa normalmente branca e um lenço amarado ao pescoço, e a mulher usa um vestido 
longo, colorido e com babados. 
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 A dança simboliza a expressão do corpo.  É um elemento que faz parte da 

cultura da pessoa e constitui o seu corpo social. Enquanto Nina falava sobre a falta que 

sentia do CTG, de dançar com seu marido e da interação social com as pessoas 

daquele ambiente, notei o seu pesar pela doença, que a estava impedindo de fazer algo 

de que gostava e que representava a identidade do casal, pois ambos eram adeptos e 

cultuavam as tradições gaúchas. Como ela mesma falou, “nós dançávamos sem parar”. 

 

Tomava banho no serviço, já pra não perder tempo, chegava em casa, trocava de 
roupa, botava meu fardamento e  casqueava15. Aí, não tinha hora pra voltar depois. Eu 
já arrumava algum joguinho no sábado e, às vezes, no domingo, e emendava tudo. O 
pior é que ela (a esposa) arrumava minhas coisas, deixava tudo na feição: "Tuas meias 
está ali, teus tênis de jogar, teu calção, tua camiseta..." – Mas dizia: "Não vai demorar!" 
– Digo: Não, só vou terminar o jogo, tomar uma cervejinha, comer uma carnezinha, já 
venho... E que vem nada! Duas horas, duas e meia da madrugada, estava chegando. 
Agora eu sinto que estava muito errado fazendo isso. Não sinto falta disso aí, graças a 
Deus! (Douglas, 39 anos, ensino fundamental, pintor de obras, 3ª. entrevista) 
 

 Ao mesmo tempo em que Douglas falou que não sentia falta de jogar futebol, em 

outro momento de seu relato ele esperava que, mais adiante, conseguisse se 

recuperar, para voltar a jogar: “talvez mais tarde até dê para eu bater uma bolinha”. O 

jogo de futebol é uma atividade desportiva, de lazer, e uma atividade social de 

confraternização na vida das pessoas. Porém, ele reafirmou que não pretendia fazer o 

que fazia antes – esquecer-se de voltar para casa ou mesmo emendar jogo e encontro 

com os amigos, por todo o final de semana.  

 Observa-se também mudança na relação dos casais:  

 

                                                 
15 Forma de expressão que segundo o informante significa: sair fora, sair rapidamente. 
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Esses dias eu disse para ela: Olha, Clarisse, vou te dizer uma coisa, por um lado até foi 
bom isso aí, porque agora eu penso diferente, não vou fazer mais essas bobagens. Ela 
disse assim: “Não, eu queria que tu pensasses nisso antes, que não precisasse uma 
doença para tu ver isso. E se tu não mudasses, nós íamos ter que separar realmente.”. 
(Douglas, 39 anos, ensino fundamental, pintor de obras, 3ª. entrevista) 
 

 A enfermidade grave pode alterar as relações do casal, podendo ser unificadora, 

a partir do momento que ela imprime uma reflexão do que é importante na vida a dois. 

A mudança de comportamento na relação do casal pode fortalecer os laços, uma vez 

que, quando se confronta com uma doença com um significado de finitude, como o 

câncer, a pessoa passa a refletir sobre a sua vida e, às vezes, a valorizar o(a) 

companheiro(a), como no caso de Douglas: “não vou mais fazer essas bobagens”. Por 

outro lado, a sua esposa passa a direcionar sua atenção para o cuidado do enfermo e 

releva as situações que a incomodavam. 

 Redko (1990) assinala que o sofrimento provocado pelo câncer pode até ser 

encarado como elemento “positivo”, quando intensifica laços familiares, ao invés de 

desestruturá-los. A forma como a relação do casal será afetada, com o câncer, 

depende do seu grau de envolvimento. 

 O companheiro de Helena, mediante a sua doença, passou a ser mais tolerante, 

atento a sua forma de falar e agir com ela. 

 

Com o meu marido... (pára de falar e pensa) Olha, ele era até mais agitado. Assim, 
quando ele pedia uma coisa ou quando eu não fazia uma coisa, ele já respondia 
atravessado. Ele é um pouco nervoso, assim atacado, e depois que ele soube que eu 
estava assim, ele até que colaborou, ficou mais calmo, já fica medindo mais as palavras 
pra me dizer... É isso ele mudou. (Helena, 55 anos, ensino fundamental incompleto, 
manicure aposentada, 5ª. entrevista) 
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 Pelas narrativas, compreendo que, para o grupo de informantes, o trabalho, o 

lazer e os laços familiares eram valores básicos e que compunham a sua identidade 

primária. Porém, com a chegada da doença e a necessidade de tratamentos com 

efeitos danosos, outros aspectos foram percebidos, simbolizados e incorporados à nova 

condição. Nesse sentido, a doença e a radioterapia impuseram condições que 

acabaram afetando a vida, isto é, causaram interferência nos papéis sociais, como o 

trabalho (prover o sustento da família), atividades da vida diária (lidas da casa) e até 

mesmo na relação com a família, como uma pessoa que passou a necessitar de ajuda 

para se cuidar. Além disso, a doença influi nas questões socioeconômicas, 

principalmente entre os membros da classe popular, em que o salário de cada membro, 

nem sempre suficiente, compõe a renda familiar. 

 As atividades diárias, que, por serem normais, em outras situações passam 

despercebidas, com a enfermidade começam a ter outro sentido. Dessa forma, a 

dificuldade que os doentes têm para realizá-las leva à perda da sua identidade primária. 

A seguir, apresento narrativas dos informantes sobre as limitações devido à sua 

condição: 

 

Para fazer as minhas coisas, por exemplo, para estender uma cama, só se for sentada. 
Imagina estender uma cama sentada, não dá!  E lavar a casa, nem pensar! Lavar a 
louça na pia não dá, porque não posso ficar muito tempo com a cabeça baixada.  Eu 
até posso baixar a cabeça, para levantar tem que ser aos pouquinhos. (Maria, 51 anos, 
ensino fundamental incompleto, aposentada, 2ª. entrevista)  
 
Vejo as minhas flores e as minhas coisas tudo atirada e eu não posso! (Anita, 70a, 
ensino fundamental incompleto, aposentada, 1ª. entrevista) 
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 Poirier (2007), em seu estudo com 77 pacientes em tratamento radioterápico, 

examinou os fatores que afetam a habilidade do paciente para manter as atividades 

diárias, durante a radioterapia, e encontrou que a fadiga e outros efeitos adversos estão 

associados ao decréscimo no desempenho das atividades diárias. Entretanto, seu 

estudo não aborda as questões subjetivas decorrentes de uma enfermidade como o 

câncer e da radioterapia.  

 A limitação para executar as atividades do cotidiano não atingiu apenas as 

mulheres, mas os homens também: 

 

Agora mesmo, se estivesse bem, tem um monte de coisa pra fazer nesta casa. Se eu 
não estivesse com este problema, bah!, quanta coisa eu tinha feito! Porque às vezes eu 
vejo as coisas que tem pra fazer e não consigo fazer, aquilo ali me deixa chateado, 
meio aborrecido. (Douglas, 39 anos, ensino fundamental, pintor de obras, 2ª. entrevista) 
 

 As diferentes maneiras como se referiram à incapacidade de realizar as 

atividades da vida diária revelaram a forma como viam a sua doença e o tratamento, 

resignando-se com a situação. 

 Na classe popular, a norma é o homem ser o responsável pelo sustento da 

família, muito embora, no contexto atual, a mulher tenha uma participação ativa na 

questão financeira, por sua inserção no mercado de trabalho. Não obstante, uma 

doença como o câncer provoca uma mudança no desempenho dos papéis sociais dos 

adoecidos e da família também (REDKO, 1992).  
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 Das mulheres que fizeram parte do estudo, somente Nina e Janete exerciam 

uma atividade remunerada; Nina era autônoma e Janete era contratada pelo regime da 

CLT, mas as duas estavam afastadas do trabalho e assim se colocaram: 

 

O que mudou com tratamento foi que eu não pude trabalhar direito. Mas também não 
cheguei a entrar em pânico, assim por dinheiro, por não estar trabalhando. Mesmo 
agora, só não tinha esses problemas de fazer exames todos os dias. Fora o tratamento 
da radioterapia, que é diário, sempre tem uma coisa, uma consulta com a oncologista, 
tem que marcar e fazer exames. Sempre tem uma coisa e outra, e ainda consulta com a 
outra médica, lá na radioterapia. E assim eu não posso fazer tudo que eu quero fazer, 
tudo que eu fazia. [...] E sem falar que não consigo trabalhar, não tenho vontade, faz 
duas semanas que eu não trabalho, não tem condições, eu não posso sentar, e isso 
está me deixando nervosa, angustiada. (Nina, 53 anos, ensino médio, costureira, 2ª., 
3ª. entrevistas) 
 
Estou de licença para o tratamento até o final do ano, que é quando eu termino a 
quimioterapia. E agora eu passo o dia sem fazer nada, porque a Lúcia não me deixa 
fazer nada aqui em casa. Então eu fico aí, faço um pouco de tricô, vejo um pouco de 
televisão, vou um pouco ao computador, durmo... Mas sinto falta do meu trabalho, das 
pessoas lá da igreja, em Gramado, mas tenho que ter paciência, né... (Janete, 44 anos, 
ensino superior, auxiliar administrativo, 1ª. entrevista) 
 

 A sensação de inutilidade transparece na fala de outros informantes: 

 

A minha maior lástima do mundo (chora), é não poder trabalhar, porque eu trabalhava 
de domingo a domingo (fala com a voz embargada). Para mim, não tinha hora de 
trabalhar, também, eu que sustentava toda a família, nunca fui egoísta. Eu era egoísta 
para mim mesmo. Para minha mulher, eu dizia que o dia que eu parar de trabalhar, eu 
quero ver. Duas coisas que eu não quero é deixar vocês mal e não poder trabalhar 
mesmo, e aconteceu isso! (Márcio, 52 anos, ensino médio, estofador, 2ª. entrevista) 
 
Quando o doutor disse que eu ia ter que tirar o estômago, eu falei: Doutor, e aí, como 
que eu vou ficar, não vou poder ir trabalhar? Então vou ficar uma pessoa inútil! 
(Douglas, 39 anos, ensino fundamental, pintor de obras, 3ª. entrevista)  
 



Apresentação e Discussão dos Resultados do Estudo 196

 A forma como as mulheres encararam o seu afastamento das atividades 

laborativas tem base na construção sociocultural do trabalho. A sua identidade, quanto 

ao trabalho remunerado, costuma representar apenas uma parte de seu ser. A mulher 

contemporânea geralmente desenvolve dupla jornada, a do trabalho fora de casa e a 

das atividades do lar, permanecendo estas últimas como parte de sua identidade – de 

mãe, cuidadora e responsável pela organização doméstica. 

 Para os homens, o trabalho e o provimento à família podem ser formas de se 

sentirem legitimados socialmente. 

 Quando o trabalhador homem adoece, confronta-se com uma situação de 

incapacidade para o exercício do labor. Por outro lado, a enfermidade, que leva à 

fraqueza e incapacidade, também retira o homem do espaço público e masculino do 

trabalho, e leva-o para o espaço privado, feminino. Nesse momento, ocorre uma ruptura 

de identidade, uma vez que coloca “em xeque os elementos constituintes do que está 

definido socialmente e internalizado de ‘ser homem’ e ‘ser trabalhador’” (NARDI, 1998, 

p.95). Redko (1992) diz que o câncer leva os pacientes, principalmente o homem, a 

conviver mais no espaço privado da família, em oposição ao espaço público do trabalho 

e da rua. Pontua também que o sentido dado a essa experiência depende da dinâmica 

familiar e dos elementos culturais relacionados à sua identidade social, no ambiente 

doméstico.  

 Segundo Castro et al (1994), na divisão sexual do trabalho, o trabalho feminino é 

sempre associado à função de assistência e cuidados, e a tarefas que exigem 

habilidades manuais. Aos homens cabe a execução de atividades que exigem esforço 

físico e, no ambiente doméstico, o de realizar pequenos consertos. 
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Além da incapacidade para o trabalho, outras alterações foram assinaladas:  

 

Troquei a noite pelo dia. Até umas semanas atrás, eu dormia até uma e meia, duas 
horas, depois não dormia mais. Ficava pensando, olhando televisão, pensando na vida! 
Vinha para cá (para a sala de estar), às vezes eu ficava deitado, ligava a televisão, não 
dava volume, e ficava ali, me virava para um lado e para o outro, e nada de dormir! E 
sempre vem, né... vem duas, três coisas boas e três, quatro ruins na cabeça, sempre 
vinha. (Douglas, 39 anos, ensino fundamental, pintor de obras, 4ª. entrevista) 
 

 As preocupações sobre como será a vida, após ter uma doença como o câncer, 

leva as pessoas a sentirem-se distantes da possibilidade de reordenar a sua vida. A 

perda do controle sobre a a vida causa sofrimento e faz surgirem sentimentos de 

impotência, angústia e isolamento. Quando Douglas fala de sua insônia e dos 

pensamentos ruins que povoam a sua mente são os que dão o sentido para o que está 

vivendo, ou seja, a doença veio para romper sua história de vida, trazendo, por 

exemplo, a possibilidade de não ver suas filhas crescerem e constituírem uma família. 

 Ferreira (1994) destaca que as representações que os indivíduos têm sobre a 

enfermidade possuem relação direta com os usos sociais do corpo, em seu estado 

normal. Assim, as alterações na qualidade de vida, como de não poder trabalhar, 

comer, dormir ou realizar as atividades do dia-a-dia, implicam na desestrutura da ordem 

natural das coisas. 

 Outra alteração relatada pelos informantes se relacionou com a alimentação, 

como apresentado por Douglas e Nina:  

  

Ah, mudou muito em termos da comida que eu gostava, né... Agora não estou comendo 
muito, agora olho, tenho vontade e não consigo. Então, isso aí mudou muito, eu comia 
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bastante! E agora são duas, três colherzinha, forçado. Claro que eu sei que é por causa 
do tratamento que não dá pra comer ainda. Mais eu também sei que nunca mais vou 
comer aquelas coisas que eu gostava. Antes, eu estava em casa, a minha mulher dizia: 
“Pombas! Como tu comes!”. Agora nem me sento à mesa. Eu vejo as gurias comendo, 
elas comem com uma vontade, né, normal, e eu não consigo. Enquanto eu estou 
comendo uma colheradinha, a minha pequena, que é uma luta pra comer, já comeu a 
comida dela toda. Então, eu saio fora, fico aqui na minha (fala apontando para a sala, 
em frente à televisão). É uma coisinha de nada, mas aquilo ali me deprimia. Agora não, 
agora saio fora. Não vejo nada, eu como a minha comida no meu tempinho, elas 
comem no delas. (Douglas, 39 anos, ensino fundamental, 2ª. entrevista, 25 sessões) 
 

 Para Nina, a vontade de alimentar-se não diminuiu, porém precisava abster-se 

de alguns alimentos, para evitar diarréia: "eu não como mais coisas que eu tenho 

vontade de comer, eu adoro mamão e alface, mas eu não quis comer com medo dessa 

diarréia." (Nina, 53 anos,  ensino médio, 2ª. entrevista, 35 sessões).  

Com a doença, as restrições na alimentação (insuficiente ou inadequada) 

incidem na debilidade física e moral, relacionada ao aspecto corporal de fraqueza, em 

contraposição à corpulência e à força, relacionadas à saúde. Assim, a visão sobre os 

alimentos, as crenças em suas propriedades e os efeitos que os acompanham 

possuem valores sociais e morais, que permeiam a identidade social e a relação com o 

corpo (CANESQUI, 2005). 

Com os transtornos alimentares, surge outro problema que altera diretamente a 

identidade da pessoa. Neste estudo, o informante Douglas vivenciou a perda do apetite 

e o seu emagrecimento (total de 20kg), devido à doença e aos tratamentos 

(gastrectomia, radioterapia e quimioterapia). Essa condição de “magreza” foi vivida no 

decorrer das terapêuticas e comprometeu a sua auto-estima, a sua imagem corporal de 

um “cara forte”:  
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É, emagreci muito, né... Porque a gente não consegue se alimentar. É deprimente! Me 
olho no espelho, de vez em quando, eu sempre fui meio vaidoso, gosto de me pentear, 
passar um cremezinho, eu gosto dessas coisas  assim. Agora, nem tô! Digo: Bah!, 
estou virado num boné velho, nem gosto de tirar a minha roupa, pra quê? Vou mostrar 
osso! [...] Agora, eu vou tomar meu banho e nem quero passar perto de espelho. Eu me 
tocando, digo iii... Aí, já me visto, procuro não olhar muito não. Me incomoda realmente. 
Eu era fortezinho, pesava 75kg, mas acho que uns 65kg está bom pra mim.  [...] Agora 
estou com 57 kg; eu cheguei a 53 kg! Então, agora estou até me olhando no espelho. 
Estou me sentindo mais forte. (Douglas, 39 anos, ensino fundamental, adenocarcinoma 
gástrico, 2ª, 3ª e 4ª entrevistas , 25 sessões)  
 

 A alteração da imagem corporal não foi vivida somente por ele, mas também por 

sua família e, principalmente, por sua esposa, que se preocupou com a sua 

alimentação e priorizou aquela que ele estava aceitando ingerir. No entanto, quando 

soube pela médica que ele não poderia ficar assim, que precisava nutrir-se melhor, ela 

tomou as rédeas da situação e modificou o seu cardápio, determinando o quê, o quanto 

e quando ele deveria alimentar-se:   

 

Quando ele começou a radio e começou a não ter fome, ele pedia: “Clarisse faz uma 
sopinha de legumes.”. Eu fazia aquela sopinha leve, para não machucar ele. Aí, quando 
eu fui conversar com a doutora e ela disse: "Ele começou a emagrecer muito, ele não 
pode emagrecer, senão vamos ter que fazer transfusão de sangue!". Quando eu saí 
daquele consultório e cheguei em casa, eu disse: Acabou a sopa aqui em casa, ele vai 
comer, sim senhor, nem que seja na marra, mas vai comer! (Clarisse, 30 anos, esposa 
de Douglas, ensino médio, servente limpeza) 
  

 O sentido da imagem do corpo, para Douglas, não se restringe somente às 

imagens do próprio corpo, mas aos significados e às formas de conhecimento que se 

apóiam na construção de sua identidade. Assim, a visão do corpo idealizado como 

forte, sem doença, deixou de existir e, com ela, a sua identidade de vaidoso. A 

dificuldade de reconstruir uma nova identidade se manifestou na esperança de retomar 
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os hábitos alimentares e, com eles, a forma física a qual tanto apreciava. Desse modo, 

com a finalização das sessões de radioterapia, ele percebeu a melhora do apetite e o 

aumento do peso, sentindo-se mais forte e confiante. 

A figura do próprio corpo, que se formou na mente desse informante, e que é a 

sua imagem corporal, neste momento de doença, onde muitas vezes são realizadas 

intervenções, procedimentos mutiladores e emagrecimento, encontrou-se 

significativamente comprometida. Essa representação se dá através dos sentidos, do 

contato do indivíduo com o seu grupo social, sendo influenciada também pelas 

questões culturais e suas exigências com o corpo, que podem variar de uma sociedade 

para outra (MATSUO et al, 2007). 

 Dessa forma, observei que as mudanças na vida dos informantes, em 

decorrência da doença e da radioterapia, foram interpretadas como uma experiência 

que não poderiam “colocar na porta do vizinho”, e com a qual teriam que aprender a 

lidar, para dar um novo sentido às suas vidas. 

A interpretação desse momento vivido, para os informantes, necessitou de 

mudanças também quanto à forma de pensar e agir sobre a doença a radioterapia. Na 

construção de um sentido novo para as suas vidas, entenderam que fazer o tratamento 

seria a forma para se ajustarem16 à doença, na tentativa de sobreviver a ela. Para isso, 

eles construíram símbolos que os aproximassem daquilo que consideravam normal em 

sua vida, ou seja, ter o direito de chorar e inspirar-se, para se fortalecerem e estarem 

prontos para mais um dia de tratamento: 

                                                 
16 Segundo Ferreira (1998), ajustamento é o ato ou efeito de ajustar, adaptação, conformação, acomodação. Neste 
estudo, se considera o termo "ajustamento" com o sentido de ajustar a vida a cada situação nova, não esperada e 
avaliada como problemática. Para isto, a pessoa, frente a uma enfermidade como o câncer, lança mão dos recursos 
internos e externos que tem e aprendeu; isso ocorre de forma cíclica, durante a sobrevivência. 
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Eu me dava o direito de alguns minutos, digo: Bom, já chorei bastante, vou lavar o rosto 
e respirar fundo, já orei e chorei. Agora vou ligar o rádio, vou botar um CD bem bonito 
da igreja, do evangelho. Tem uns muito bonitos, assim que põe, a gente fica pra cima. 
Aí, eu colocava aquele CD, cantava junto, quando via, eu estava lavando louça, 
fazendo comida, fazendo as minhas coisas. Quando via, chegava o outro dia. Na hora 
de fazer a radioterapia, eu já estava pronta, eu já tinha tomado meu banho, encarava 
normal. (Helena, 55 anos, possui companheiro, ensino fundamental incompleto, 
carcinoma epidermóide de útero, 4ª. entrevista, 25 sessões)  
 

 Para alguns informantes, o ajustamento à nova vida também foi simbolizado 

como uma forma de ver a situação como natural, como se fizesse parte de sua 

identidade social, uma vez que tiveram que se acostumar à doença e às idas diárias ao 

tratamento:  

  

É que eu encarei com naturalidade, tentei encarar ao máximo com naturalidade e 
aceitar a situação, né... (Nina, 53 anos, casada, ensino médio, adenocarcinoma 
moderadamente diferenciado de reto, 3ª. entrevista, 35 sessões)  
 
Hoje, para mim está muito natural, sabe, eu fui me acostumando. Claro, não é bom 
acostumar com uma coisa ruim que acontece. Mas eu não posso, já está instalado! 
Então eu tenho que fazer o tratamento pensando em me recuperar. (Nina, 53 anos, 
casada, ensino médio, adenocarcinoma moderadamente diferenciado de reto, 2ª. 
entrevista, 35 sessões)  
 

 Para Canguilhem (2002), a enfermidade pode ser interpretada como uma 

diminuição das condições de vida, mas que o ser humano busca ajustar-se dentro de 

suas possibilidades, tornando o momento o mais próximo possível da sua concepção 

de normalidade. Assim, o normal e o natural configuram-se como uma possibilidade de 

vir a ser, de construir uma situação de vida na qual ele consiga lidar com isso. Portanto, 

"acostumar-se" tem o significado de resignação, como apontado pelo autor. 
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 As formas utilizadas pelos informantes para o ajustamento da vida à enfermidade 

estão relacionadas às crenças de que necessitam passar pelas situações para, assim, 

recuperar o sentido de normalidade anterior à doença, ou pelo menos chegar a um 

nível o mais normal possível para esta nova vida. Dessa maneira, revelaram as suas 

construções sobre o seu viver naquele momento, no qual uma nova identidade se 

formava, a identidade do sobrevivente ao câncer. 

 

Eu vou ter força, vou enfrentar, vou até o fim! Aí, chegava em casa, chamava a 
manicure que me fazia a unha, tomava o meu banho, botava um perfumezinho. 
(Helena, 55 anos, ensino fundamental incompleto, carcinoma epidermóide de útero, 1ª. 
entrevista, 25 sessões) 
 

 O ajustamento à identidade de sobrevivente, para a informante, foi interpretada 

como uma forma de dar continuidade às ações de se cuidar, se arrumar e se sentir 

forte. Essas ações são consideradas sob o enfoque da normalidade, na medida em que 

enfatizam a necessidade de ir até o fim do tratamento e, para isso, ela buscou práticas 

simples para melhorar a auto-estima e manter-se motivada.  

Pelo exposto, compreendi que a experiência de ser sobrevivente só é vivida em 

toda a sua complexidade pela própria pessoa que a ela é submetida.   

O sobrevivente pode estar livre da doença, viver com doença crônica ou 

recorrente, estar com sofrimento físico ou psicológico em decorrência do tratamento, 

mas é um sobrevivente (VACHON, 2002). Concordo com Reuben (2004), quando 

assinala que o fim do tratamento do câncer não quer dizer o fim da experiência de ter 

câncer. Viver após o tratamento do câncer tem ação diversa e traz muitas vezes 
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desafios inesperados. Esses desafios podem ser influenciados por numerosos fatores, 

incluindo a idade e o tempo de diagnóstico do sobrevivente, o tipo e severidade do 

câncer e seu tratamento, a duração da sobrevida o acesso geográfico e financeiro para 

dar continuidade ao cuidado, os aspectos educacional e ocupacional, a necessidade de 

informação e diferenças na linguagem, na instrução, nas questões espirituais e 

culturais. É a esses desafios, esses contextos, que a enfermagem deve ter o 

compromisso de atender, quando se volta para o paciente oncológico. 

 Por outro lado, a concepção de normalidade presente nos discursos dos 

informantes é entendida por Canguilhem (2002) como a saúde com sentido do estado 

orgânico individual, enfatizando que se deve olhar para além do corpo, para determinar 

o que é normal nele. O autor considera a saúde como a capacidade do homem de 

dominar o seu meio, não apenas físico, mas também social. 

 Assim sendo, a vida cotidiana com a segurança de outrora, a partir do câncer é 

substituída pelo medo e a incerteza do amanhã. Surge a necessidade do indivíduo dar 

sentido a essa experiência e elaborar formas para lidar com a sua nova condição, e ela 

se traduz na maneira que as pessoas encontram para ajustar-se às situações da 

enfermidade e continuar a viver (CARLICK; BILEY, 2004).  

 Segundo Adam e Herzlich (2001: 76), é na relação da pessoa com seu meio 

social que se define o sentido da experiência para o doente e que orienta o seu 

comportamento. Assim, a doença terá o sentido de destrutiva quando ela provocar a 

interrupção da atividade, perdas diversas em suas capacidades e em seus papéis 

sociais. Mas a doença também pode ser vivida como libertadora, uma vez que torna 
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possível que a pessoa encontre o “verdadeiro sentido da vida”, numa condição que se 

apresenta como de revelação ou mesmo da descoberta do self. 

Alguns informantes expressaram que a doença possibilitou que passassem a ver 

a vida com outros olhos, isto é, possibilitou re-significar o viver. Re-significar o viver 

ocorre, neste caso, quando, ao adoecer, a vida da pessoa sofre uma cisão e ela tenta 

lidar com a incerteza que a doença causa.  Assim, tanto o doente como os familiares 

procuram reestruturar suas vidas em função da enfermidade, de seu significado social e 

das conseqüentes dificuldades que surgem com ela (BURY, 1997).  

As narrativas que revelam o re-significar do viver para os informantes trazem o 

pensar sobre a vida, a família e o que realmente importa para eles: 

 

Pra mim, essa doença foi uma aprendizagem de vida. A pessoa tem que ter vontade de 
lutar. É o que eu estou fazendo. É, as minhas filhas, Bah!, eu luto por elas, luto pela 
minha mulher também. E a vida não é assim como a gente pensa, que termina assim. 
Não é. A gente tem que correr atrás. Hoje eu dou mais atenção para as coisas, eu 
presto mais atenção a pequenos detalhes que a gente passava direto. Agora não passa 
mais. Valoriza mais. Coisinhas mínimas que a gente não dá bola, coisas que valem 
muito a pena. (Douglas, 39 anos, casado, ensino fundamental, adenocarcinoma 
gástrico, 1ª. entrevista, 25 sessões)  
 

Toda experiência traz em seu cerne um aprendizado para as pessoas. As 

situações vividas no dia-a-dia exigem respostas de ajustamento e, assim, a 

aprendizagem acontece (RZEZNIK; DALL’AGNOL, 2000).  

 A construção da identidade de sobrevivente, para o grupo de informantes, surgiu 

no decorrer do tratamento, quando optaram por realizá-lo, como um dever, uma vez que 

entenderam ser o que as pessoas do seu ambiente familiar e social, e do sistema 
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profissional de saúde, esperavam deles. O que perpassa na identidade do 

sobrevivente, ao submeter-se à radioterapia, é a sua expectativa de ficar curado do 

câncer: 

 

Fazer o tratamento... é a luta pela sobrevivência, né... Agora eu estou na luta pela 
sobrevivência. O tratamento pra mim é isso. É fazer o que eu posso fazer pra viver. 
(Janete, 44 anos, ensino superior, melanoma, 1ª. entrevista, 10 sessões)  
 
Olha, o tratamento significa pra mim é a minha melhora, por isso que eu vou! Significa 
eu ficar bom, melhor do que eu estou, é o que eu quero, né! (Douglas, 39 anos, ensino 
fundamental, adenocarcinoma gástrico, 2ª. entrevista, 25 sessões)  
 
Estou fazendo um tratamento para ficar totalmente liberado dessa doença. Não sei se 
ela tem cura mesmo ou não. Ah, mas penso em ficar curado, liberado. Não ter mais 
nada! (Nilson, 65 anos, ensino fundamental incompleto, adenocarcinoma de próstata, 
2ª. entrevista, 35 sessões) 
 
Acho que o tratamento todo que eu fiz é para me curar. Porque, se não fosse o 
tratamento, se eu não tivesse feito todo o meu tratamento que eu fiz, não sei o que 
seria. Se não tivesse o tratamento, então, não tinha cura! É tudo difícil, né?  (Adriana, 
34 anos, ensino fundamental incompleto, adenocarcinoma gástrico, 4ª. entrevista, 25 
sessões) 
 

Apesar de todas as atribulações que o tratamento radioterápico possa causar, os 

pacientes lutam e têm a esperança de que a radioterapia possa a ser a sua tábua de 

salvação. A esperança traz consigo um presságio de futuro, permitindo ao doente e sua 

família a força necessária para emergir de sua angústia e vislumbrar novas 

possibilidades. Se “por um lado temem os efeitos da terapia em seu organismo, 

angustiando-se pela peregrinação imposta ao realizá-lo, da mesma forma se agarram a 

ele como se fosse a última fonte de esperança de cura” (SALES et al., 2003, p. 182).  
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Após a finalização do tratamento radioterápico, os informantes começam outra 

etapa em suas vidas, a de restauração do equilíbrio corporal, com a diminuição dos 

efeitos da terapêutica e a retomada do controle de seu corpo e de seus hábitos.  

 

4.2.3.2. O sobrevivente controlando a sua vida e tecendo as teias do futuro 

 A nova identidade de sobrevivente, para os informantes do estudo, começa a 

tomar forma quando o tratamento radioterápico está chegando ao fim. Apesar deles se 

submeterem a essa terapêutica com vistas à cura, a nova etapa da vida ainda é um 

paradoxo. Se por um lado afirmam estarem retomando a sua vida normal e planejando 

o futuro, por outro temem o retorno da doença. 

Os informantes, ao narrarem a sua história de câncer e da radioterapia contaram 

que o que mais os incomodava era não poderem trabalhar, não conseguirem cuidar da 

casa e dos filhos. Desse modo, retomar as suas atividades laborativas ou cotidianas 

significava serem reconhecidos perante o seu grupo social como fazendo o retorno a 

uma vida saudável, ou seja, normal. Assim as narrativas apontam:  

 

Eu estou trabalhando, lavando roupa, estou a mil por hora. Só não limpo casa porque 
não posso me abaixar; para me levantar, os meus joelhos não dão. Mas não paro um 
minuto! (Anita, 70 anos, ensino fundamental incompleto, aposentada, 2ª. entrevista, 25 
sessões)  
 
Ah, eu tenho feito o meu serviço, mas devagarinho. Se queres me ver doente, 
aborrecida, é eu ver os outros fazendo o meu serviço, até as minhas próprias flores, se 
eu não puder mexer. É coisa que eu mais adoro! (Adriana, 34 anos, ensino fundamental 
incompleto, diarista, 3ª. entrevista, 25 sessões) 
 
Estou realizada, ah, Deus o livre! Ontem as crianças levantaram loucas, faceiras, eu 
tinha feito doce, eles não tinham visto, fiz um monte de doce, fiz pudim. Ah, ficaram 
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realizados. Então, desde a minha cirurgia eu nunca mais tinha feito. Mas me levantei 
ontem e disse: Eu posso!, aí, fiz um monte de doce. (Adriana, 34 anos, ensino 
fundamental incompleto, diarista, 3ª. entrevista, 25 sessões) 
 
Levei as gurias pro colégio e logo tenho que pegar elas, às 6 (18h) de novo. Agora 
tenho vontade de fazer as coisas, tenho vontade de fazer as coisas! Graças a Deus, né! 
Está voltando tudo ao normal! (Douglas, 39 anos, ensino fundamental, pintor de obras, 
4ª. entrevista, 25 sessões) 

 

 Redko (1992) considera que “gozar de boa saúde” é um atributo essencial para 

que a pessoa possa continuar participando da rede de sociabilidade, seja no trabalho, 

na família ou no lazer.  

 A desestrutura da ordem natural das coisas causada pela enfermidade vai sendo 

aos poucos reajustada, segundo a mediação cultural, que imprime nessas pessoas as 

concepções do que consideram como normal, por exemplo, ter ânimo para fazer as 

coisas, com afirmações positivas como “eu posso”, e sentir-se realizada com isso.  

 Nessa etapa, outra situação destacada por eles, e tão importante como a 

disposição para o trabalho, é a retomada dos hábitos alimentares, ou seja, o retorno da 

vontade e disposição para alimentar-se: 

 

Agora eu estou comendo. Não como o que eu comia antes. De quarta-feira pra cá, bah! 
Aí foi que eu comecei a ver que a coisa está melhorando mesmo. Eu estou feliz da vida, 
porque está tudo tranqüilo! Agora eu como com vontade, com prazer! Agora estou 
sentando à mesa! Eles comem mais rápido, e eu como mais devagarzinho, mais graças 
a Deus, né! (Douglas, 39 anos, ensino fundamental, adenocarcinoma gástrico, 4ª. 
entrevista, 25 sessões) 
 
Eu estou uma grávida velha. É, eu estou uma grávida velha de 70 anos, porque eu só 
desejo coisas. De uns tempos para cá, eu acho que uns 15 dias, que, antes, Deus o 
livre, não comia nada, nada! (Anita, 70 anos, ensino fundamental incompleto, 
adenocarcinoma de reto, 2ª. entrevista, 25 sessões) 
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Até melhorou meu apetite. É eu estou... olha a barriguinha! (Helena, 55 anos, ensino 
fundamental incompleto, carcinoma epidermóide de útero, 4ª. entrevista, 25 sessões) 
 
Eu como de tudo, mas controlado, né... Eu até engordei de novo! Mas também toda a 
hora comendo uma coisa e outra. Eu tinha emagrecido um monte. (Adriana, 34 anos, 
ensino fundamental incompleto, adenocarcinoma gástrico, 3ª. entrevista, 25 sessões) 
 

 O ato de alimentar-se possui várias conotações simbólicas que podem expressar 

a relação do homem com a vida. A alimentação é culturalmente apreendida pelas 

pessoas desde a infância como um importante aliado na recuperação do enfermo e, por 

isso, compreende-se a satisfação dos informantes quando relatam ter recuperado “a 

vontade e o prazer de comer”. 

 Para Helman (2003), os alimentos considerados como sociais são aqueles 

consumidos entre os membros de um grupo, com um valor simbólico, nutritivo para 

todos os envolvidos. O autor considera que as refeições familiares têm um ritual onde 

não conta só o valor nutricional, mas também elementos determinados pela cultura do 

grupo. 

 A disposição para retomar os vínculos sociais e o lazer também foi restaurada, 

conforme as narrativas dos informantes: 

 

Eu passo caminhando. Passo lá no clube, tem um clube ali com bocha. Ali passo o dia 
conversando com os amigos, como e bebo ali, tomo um chimarrão com chá. (Luiz 
Carlos, 80 anos, ensino fundamental incompleto, adenocarcinoma de próstata, 3ª. 
entrevista, 35 sessões) 
 
Hoje eu estou bem, graças a Deus! Estou louca para passear, é disso que eu gosto. 
Hoje de tarde, se DEUS quiser, eu e a Sílvia vamos sair. Eu tenho um dinheirinho da 
Caixa para receber, bem pouquinho, e eu agendei para receber hoje, e depois nós 
vamos lá para o centro, caminhar um pouco. (Anita, 70 anos, ensino fundamental 
incompleto, adenocarcinoma de reto, 2ª. entrevista, 25 sessões) 
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Eu fui dar uma pescada com o vizinho daqui da frente. Foi na sexta, que aqueceu, 
fomos pescar. Não pegamos nada, mas passamos o dia inteiro lá. E assim, disposto 
né... com disposição que antes eu não tinha! (Douglas, 39 anos, ensino fundamental, 
adenocarcinoma gástrico, 4ª. entrevista, 25 sessões) 
 

 A constatação de sentir-se disposto remete para a recuperação do corpo físico, 

que, aos poucos, vai demonstrando o seu poder vital. Assim, a capacidade de motivar-

se para restabelecer os vínculos sociais, pescar com amigo ou mesmo passear e 

resolver questões financeiras simbolizam o retorno da autonomia e de sua identidade 

social, a retomada do controle da vida. 

 Entretanto, na situação do câncer, o futuro é incerto. Pensar em um futuro, para 

a pessoa que tem câncer, parece impossível.  Contudo, causou-me estranhamento que 

os informantes desse estudo consideraram essa possibilidade em sua vida de uma 

forma marcadamente simbolizada com o viver com uma saúde possível.  

 As teias do futuro traçadas por esse grupo de informantes se configuraram com o 

viver melhor a vida:  “aproveitar tudo que eu puder com a minha família”; o retorno à 

atividade laborativa: “o que eu mais quero é voltar a trabalhar, porque o serviço é 

muito bom, a pessoa esquece de tudo”; ter saúde para viajar: “Estou  louca para 

viajar, não agüento mais ficar fechada dentro de casa”; voltar a viajar com o 

caminhão: “Vou seguir porque, estando viajando para lá e para cá, eu não fico 

nervoso, sou caminhoneiro da vida”; reformar a casa: “O plano que eu tenho é de 

arrumar a casa”; comemorar os 15 anos da filha: “a minha guria, em novembro, faz 

15 anos, eu queria tanto fazer uma festinha”; e ajudar os filhos enquanto puder: “É 

poder ficar com os meus filhos e ver eles se arrumarem”. 
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Desse modo o grupo social do estudo foi marcado pelas diferentes formas de 

perceber a sua experiência com o câncer e a radioterapia. Por ser um grupo da classe 

popular, mas com distinta faixa etária (dos 34 aos 80 anos) e atividades laborativas 

diversas, o significado dessa experiência teve a dimensão de ser necessária para o 

retorno à normalidade, que, para eles, simbolizava o retorno ao trabalho, ao cuidado da 

família e ao lazer. Além disso, ultrapassar a situação limite vivida com a doença, 

gradativamente, após o término do tratamento e o desaparecimento dos agravos devido 

aos efeitos, permite-lhes recuperar o seu papel na sociedade, possibilitando que eles se 

percebam como pessoas normais, apesar do câncer.  

 Para alguns, os planos de longo prazo podem ser impossíveis, preferindo 

valorizar o presente:  

 

Acho que, de repente, a gente passa a viver um dia de cada vez. A gente passa a ver 
tudo de uma outra maneira., né... Agora, principalmente agora, cada dia que eu acordo, 
e sinto que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, que eu ainda posso caminhar, que 
eu posso fazer tudo. Eu me sinto privilegiada, por ter ainda saúde, por estar viva. Eu 
acho assim, eu passei a valorizar mais a vida. As coisas mais simples, passei a viver 
um dia de cada vez. Sem essas coisas de fazer planos pra daqui a alguns anos. 
Porque, eu acho que hoje eu estou bem... Basta para cada dia que eu toque as 
preocupações, né... (Janete, 44 anos, ensino superior, melanoma, 1ª. entrevista) 
 

 Simbolizar uma vida após o diagnóstico de câncer representa um reaprender a 

viver e, no dizer de Janete, “viver um dia de cada vez”, numa perspectiva de valorização 

de tudo o que está à sua volta, na medida em que não sabe quanto tempo de vida 

ainda tem. Como o futuro é incerto, viver o presente tem a dimensão simbólica da 

valorização da vida e de ser uma pessoa privilegiada por ainda estar viva.  
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 No entanto, embora eles planejassem o futuro com uma vida próxima àquela 

antes do câncer e da radioterapia, os informantes viviam o paradoxo de serem 

sobreviventes, pois conviviam lado a lado com a esperança de cura da doença e a 

incerteza de isso tornar-se uma realidade. 

 A incerteza, segundo Adam e Herzlich (2001), faz parte da experiência da 

enfermidade de um considerável número de doenças crônicas, uma vez que as 

pessoas temem um rumo desfavorável para o seu estado.  

 

Por enquanto, eu não tive certeza, né... Se estava só dentro do útero ou se está em 
algum outro lugar, na bexiga, em alguma parte do intestino que fica ali perto... tem os 
órgãos da bacia, né? É, eu não tenho essa certeza, porque ela não me deu essa 
certeza ainda, ela não foi clara comigo, né... [...] tirou o útero e a radioterapia é 
prevenção de que não volte. Ela disse que tinha que tratar, e que eu tinha cinco anos 
pra ter a certeza de que ele voltaria ou não. (Helena, 55 anos, ensino fundamental 
incompleto, carcinoma epidermóide de útero, 1ª. entrevista, 25 sessões) 
 
Com o passar do tempo... se não aparece de novo, eu espero isso. Mas eu queria que 
tivesse um meio deles olharem, um exame, alguma coisa que dissesse: Morreu tudo! 
(Nina, 53 anos, casada, ensino médio, adenocarcinoma moderadamente diferenciado 
de reto, 2ª. entrevista, 35 sessões)  
 
Então, eu sei que é muito grave, mas eu sei que eu estou me cuidando. É claro que 
existe a possibilidade de cura, né? Mas eu tenho que ser realista. Eu tenho que cuidar 
pra sempre. (Janete, 44 anos, solteira, ensino superior, melanoma, 2ª. entrevista, 10 
sessões)  
 

 Por outro lado, a perspectiva da cura também teve o sentido de prolongar a vida 

para que a pessoa pudesse dispor de mais algum tempo, além de manter a luta contra 

a doença, em caso de recorrência: 
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Não sei se, com o tratamento, pode prolongar minha vida em cinco anos, em oito anos. 
Porque o tratamento segura, prolonga, aumenta mais... Ele pode até voltar! Mas vou 
fazer tudo ao pé da letra, o que tiver que fazer, eu vou lutar! Nem que possa acontecer 
de daqui uns anos voltar, uma pontinha, uma coisinha que tenha ficado e mais o que 
tiver em mim, eu vou fazer, eu vou lutar até o fim. (Helena, 55 anos, ensino fundamental 
incompleto, carcinoma epidermóide de útero, 4ª. entrevista, 25 sessões) 
 
Eu acho que estou curado. Acredito que esteja. A doutora disse que tenho que fazer 
todas estas injeções, que é para não retornar. Eu fui lá e perguntei: Doutora, terminou 
as minhas injeções? E ela disse: "Quem foi que disse? São doze e depois mais doze. 
São dois anos.". Ah, não é mole! Mas tem que fazer, né? (Nilson, 65 anos, ensino 
fundamental incompleto, adenocarcinoma de próstata, 4ª. entrevista, 35 sessões) 
 
Para mim ficar boa, para me curar, por isso que eu estou lutando. (Adriana, 34 anos, 
ensino fundamental incompleto, adenocarcinoma gástrico, 1ª. entrevista, 25 sessões) 
 
A cura é acabar com a doença, né? É não ter mais câncer! Eu sei que pode ter de novo 
a doença, tudo isso eu sei, mas eu acho que a cura é acabar com isso agora! (Nina, 53 
anos, ensino médio, adenocarcinoma moderadamente diferenciado de reto, 3ª. 
entrevista, 35 sessões) 
 

 Segundo Rodrigues e Caroso (1998), a cura significa a recompensa pelo 

sofrimento causado pela doença. No entanto, Rabelo (1994) considera que a passagem 

da doença à saúde pode ter o sentido de uma reorientação no comportamento do 

doente, alterando a sua perspectiva de como percebe o mundo e relaciona-se com ele.  

 Compreendo que a concepção de cura, para os informantes do estudo, é a 

busca pela normalidade de seu corpo individual e social, é a reconstrução de sua 

identidade, é ser um sobrevivente aos efeitos da terapêutica radioterápica para o 

câncer. Por isso, o sentido de estar curado revela-se no seu cotidiano, no ajustamento 

à vida, ao traçarem as teias para lidar com a radioterapia e com a sobrevivência ao 

câncer, ao retomar o controle de sua vida.  
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 Nesse sentido, a cura é uma esperança de futuro mas, é também um símbolo 

que vai sendo construído pelas pessoas, ao longo da trajetória do sobrevivente ao 

câncer.  

 Ao integrar os três núcleos de significados construídos a partir dos dados com os 

informantes, compreendo que a experiência da radioterapia oncológica dá continuidade 

ao processo de sofrimento iniciado na confirmação do diagnóstico do câncer. Esse 

processo de sofrimento é expresso por emoções de angústia, tristeza e pesar.  

 A radioterapia deixa marcas e leva a perdas em todas as dimensões da vida 

social. Como tratamento primário ou associado, os seus efeitos atingem o corpo físico, 

mental e social, e perduram por alguns meses após a sua finalização. Assim, desde o 

diagnóstico até o fim das sessões, entendo que os pacientes e seus cuidadores 

vivenciam um processo de liminaridade, caracterizado por uma marcada desorientação 

do presente, senso de perda do controle e de incerteza. A liminaridade de não ser como 

antes, uma pessoa “normal”, mas de ser um “paciente oncológico” e não ter certeza do 

futuro, devido às marcas físicas e emocionais do tratamento. Esse processo integra-se 

ao conceito de identidade e diferença. 

 O fato de passarem pela fatalidade de ter câncer e submeterem-se ao “remédio-

veneno” possibilita compreender o quanto os pacientes e seus cuidadores sentem os 

limites existenciais, incorporam a doença e o tratamento em suas vidas, inserindo-os 

num processo liminar que, de uma forma ou outra, persiste para o resto da vida: Será 

que estou curado? (LITTLE et al, 1998). 

 



 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste estudo procurei, por meio do acompanhamento de um grupo de pacientes 

e cuidadores familiares, no período da radioterapia, captar os sentidos atribuídos a essa 

experiência e integrá-los em significados socialmente construídos, por meio da análise 

etnográfica interpretativa. 

 A interpretação cultural adotada no estudo dos processos vividos por esse grupo 

de informantes constituiu-se em uma ferramenta teórico-metodológica que possibilitou a 

construção do conhecimento sobre o adulto com uma doença crônico-degenerativa – o 

câncer. Desse modo, o trabalho de campo etnográfico configurou-se como o elemento 

fundamental para descrever densamente a experiência humana ao lidar com os 

processos da doença e da terapêutica.  

Embasada pelo pensamento da antropologia interpretativa, busquei compreender 

a cultura presente na construção da experiência da radioterapia oncológica, nesse 

grupo social. O empenho para olhar as situações sob o ponto de vista dos pacientes e 

dos sujeitos-cuidadores familiares, e de fazer a descrição densa de sua forma de 

pensar foi construído segundo uma visão de mundo de enfermeira e docente que atua 

no campo da saúde do adulto e da oncologia. 

 Os aspectos mais desafiadores, durante o trabalho de campo e as análises que 

dele se originaram, foram os de observar, conversar e vivenciar junto com o paciente e 

seu familiar cuidador a construção de sua experiência da radioterapia. Em seguida, o 
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investimento intelectual para buscar a compreensão dessa experiência e ampliar o 

discurso para outros grupos. 

 A teoria interpretativa da cultura representa a possibilidade de conhecer e 

compreender as várias maneiras como as pessoas constroem as suas vidas, no 

processo de vivê-las. Nesse sentido, apreendi que cada situação limite da vida conduz 

as pessoas a buscar um sentido, que tem por base os aspectos culturais e sociais que 

estão em conformidade com o grupo ao qual pertencem, e que determinam recursos 

que ele deve utilizar. 

 Desse modo, este estudo possibilitou momentos de reflexão e revisão da prática 

de cuidados de enfermagem para essa população, uma vez que já conhecia, pela 

prática profissional no serviço, os percalços pelos quais os pacientes passavam durante 

o tratamento. Entretanto, com o propósito de apreender sua experiência e o 

estranhamento necessário aprofundei-me, no mundo dos informantes e de seus 

cenários, para decodificar a linguagem dos sentidos e transformá-las em significados 

culturalmente inteligíveis. 

 A compreensão da experiência do câncer é sempre uma tarefa desafiadora. Meu 

desafio revelou-se mais difícil do que supunha, uma vez que as narrativas desse grupo 

de informantes apontaram para que o significado de ter câncer é semelhante ao dos 

estudos já realizados sobre a temática em outros grupos sociais. Semelhantes também 

foram os sentimentos que surgiram sobre o primeiro impacto, quando do diagnóstico, 

relacionados ao medo do sofrimento do corpo físico e psíquico pela enfermidade ou 

mesmo decorrente das terapêuticas para o seu combate. 
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 Na perspectiva de compreender a experiência da radioterapia oncológica, 

busquei entender a lógica desse grupo social sobre a sua enfermidade e as redes 

construídas para ajudá-los a lidar com a doença e a terapia. Para isto, apoiei-me no 

pressuposto de que a experiência pode ser comum a todas as pessoas, mas o 

conhecimento é individual e integra uma elaboração subjetiva e intersubjetiva, mediada 

pelo senso comum e pela experiência de quem a vive, tornando-se uma referência para 

cada pessoa.  

 Desse modo, a experiência do câncer para cada um desses informantes, 

evidenciou as diferentes fases pela qual a pessoa passava. Nesse processo, o 

conhecimento da doença foi sendo incorporado e, com ele, alterou-se a configuração 

da identidade do paciente oncológico, que precisava reagir ao impacto do diagnóstico e 

enfrentar as terapêuticas para o controle da doença.  

Nesse ínterim, a pessoa vê-se presa a uma via crucis, pela pouca resolutividade 

do sistema profissional, entre o diagnóstico e as terapêuticas, que só faz aumentar a 

sua angústia e sofrimento. Além de se ver diante da morte, não encontra nos serviços 

públicos de saúde a sensibilidade para solução para o seu problema, e vive a 

fragmentação do cuidado, pois, mesmo se inserida no programa de prevenção do 

câncer, o seu diagnóstico pode ter sido tardio.  

As crenças sobre o câncer como “doença terrível”, que faz “morrer em poucos 

dias”, algo que cresce (furúnculo) e corrói por dentro (bicho nojento), “se mexer nesse 

problema a pessoa morre”, “benigno tem cura, maligno não tem” remetem para a 

construção social do câncer que é difundida no senso comum e observada em estudos 

com outros grupos sociais brasileiros e da sociedade ocidental. 
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Cada paciente, após ter recebido o diagnóstico de câncer, a seu modo tomou a 

decisão sobre as terapêuticas, segundo a sua história de vida e as opções de 

tratamento apontadas pelo médico. As crenças sobre o câncer tiveram uma influência 

em suas decisões, mas também observei uma diferença no pensar, conforme a faixa 

etária e as condições para atividades laborativas. Os pacientes na faixa etária acima 

dos 50 anos e que ainda tinham um trabalho remunerado, com carteira assinada, 

buscaram fazer o tratamento logo, para ficarem em condição de voltar a trabalhar. Os 

mais jovens conviveram durante um tempo com a incerteza quanto ao tratamento, mas 

acabaram submetendo-se a ele, com a expectativa de ficarem curados para o retorno 

ao trabalho e acompanhar o crescimento dos filhos. 

 A fim de lidar com o câncer e a radioterapia, os pacientes muniram-se de 

recursos internos e externos, como a rede de apoio social. A rede de apoio se constituiu 

pela família, os amigos e a religião: a família como motivadora para lidar com a doença 

e fonte de cuidados; os amigos fortalecendo o self, e a religião como a “força” que 

estimulava os recursos internos, como o poder espiritual que ajudou para a decisão de 

fazer os tratamentos. 

 A entrada no mundo da radioterapia revelou-se como um momento cansativo, 

desgastante, angustiante e sofrido. Mas também teve o sentido de um combate, uma 

vez que os pacientes submeteram-se à terapêutica com a visão de uma arma, tão 

poderosa que seria capaz de aniquilar o câncer e possibilitar a sua cura.  

Um dos momentos mais marcantes para os informantes, durante a radioterapia, 

foi a programação, que provocou sentimentos de angústia, por ficarem um tempo longo 

sob uma maca, para a demarcação na sua pele do local a ser irradiado, e por sentirem-
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se presos em uma sala que os fazia lembrar de um túmulo. Outro ponto marcante com 

a demarcação da pele os fez sentirem-se diferentes de outras pessoas e causou 

constrangimento, quando as marcas eram vistas pela família. Alguns o revelavam por 

meio de brincadeiras e riso, para minimizar a situação, uma vez que essa marca 

imprime, para o seu grupo social, a identidade do paciente oncológico.  

 Outra questão expressiva foram as reações físicas, e as mais catastróficas foram 

a radiodermite e a diarréia, que causaram sofrimento ao corpo físico, provocaram 

incapacidade para as atividades do cotidiano e, para alguns, a interrupção do 

tratamento. Reações apontadas, porém em menor proporção, foram: náuseas e 

vômitos, inapetência, cansaço, infecção urinária e hemorróidas. 

A experiência da radioterapia foi considerada como um momento de sofrimento 

intenso, pela lembrança diária de sua doença, pelas reações adversas e pelos 

sentimentos que surgiram durante a terapêutica. O sofrimento, a angústia e o 

isolamento, segundo o modelo explicativo dos pacientes e familiares cuidadores, foi 

denominado de depressão. O significado para esse sofrimento possui elementos da 

história de vida, do discurso médico e da rede de relações que levaram o paciente a dar 

um sentido para a expressão do seu infortúnio. Desse modo, as formas de expressar a 

depressão possuem elementos da cultura da camada populare, pois estão relacionadas 

com a doença, com as perdas que ela provoca (trabalho, papel social e lazer) e a 

conseqüente reestrutura da pessoa no ambiente doméstico. 

 Além do sistema profissional de cuidados, em suas narrativas, os informantes 

revelaram a busca pelo sistema popular de cuidado, por meio das terapias alternativas 
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e formas complementares de alívio (chás), e também a busca da cura pelas práticas 

religiosas, para a doença e para os efeitos do tratamento.  

Durante o percurso do tratamento, os informantes foram tecendo teias a fim de 

se ajustarem a nova vida e, com isso, surge uma nova identidade, a de sobrevivente ao 

câncer. Com essa nova identidade, marcada pela diferença do padrão normal, tentam 

retomar as atividades diárias e planejam o futuro com esperança, apesar de uma 

sombra de incerteza quanto a estarem curados pairar sobre seus ombros.  

As mudanças em suas vidas devido ao câncer e a radioterapia variaram entre 

incapacidade para as atividades cotidianas, e as alterações nas relações domésticas e 

no papel social. No processo de viver um dia de cada vez, as pessoas ajustaram-se aos 

novos papéis: o homem no mundo doméstico e a mulher submetendo-se a um papel 

passivo no lar. Nesse momento, o familiar cuidador foi o elemento principal que ajudou 

o paciente a passar pelas dificuldades com carinho e zelo, mas também tomando as 

rédeas da situação quando observava algum risco para o paciente. 

 Ao finalizar o tratamento, os pacientes significaram a experiência da radioterapia 

como um dever que tinham que cumprir para a sua sobrevivência, e a consideraram um 

remédio-veneno. Remédio, no sentido de ajudá-los a eliminar algumas células do tumor 

que ainda estivessem presentes e, veneno pelo fato de causar sofrimento, devido aos 

efeitos colaterais que os incapacitaram para as atividades cotidianas e os fizeram 

sentir-se “doentes”.  

Pelo exposto, considero que a experiência do câncer configura-se como um 

processo de liminaridade que foi sendo construído conforme as pessoas envolvidas 

elaboram os sentidos da enfermidade como de difícil tratamento, contrastado com a 
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possibilidade de cura.  Além disso, a volta a um estado de normalidade na sua vida 

difere daquele estado anterior - a doença, uma vez que têm de conviver com as suas 

seqüelas  e de sua terapêutica e as freqüentes revisões médicas, que lembra-os de sua 

condição de paciente oncológico. Essa visão demonstra que o câncer tem uma 

construção cultural que influencia o comportamento das pessoas por ele acometidas, já 

que o considera uma doença grave.  

Desse modo, a experiência da radioterapia oncológica significa a necessidade de 

submeter-se a uma terapêutica com uma característica de remédio-veneno que causa 

temor, mas que é necessária, se a meta for a cura ou mesmo a sobrevivência ao 

câncer. 

Constatei que os significados construídos evidenciam a necessidade de ampliar 

o foco de atenção dos profissionais de saúde, incluindo as referências socioculturais do 

contexto das pessoas que vivenciam o processo da radioterapia oncológica. No caso da 

enfermagem, isso significa uma forma de ultrapassar a dimensão biológica do cuidar.  

 Finalizando, compreender a experiência de uma doença grave e de uma das 

suas terapias possibilitou identificar, interpretar e compreender a complexidade dos 

eventos subjetivos vividos por pessoas da classe popular, grupo social que mais faz 

uso dos serviços públicos de saúde, que precisam se integrar à visão dos profissionais 

de saúde.  

 A interpretação da experiência subjetiva do câncer e da radioterapia fornece uma 

base teórica para a formação e a prática dos enfermeiros, para compreenderem o que 

os pacientes vivem, pensam e como reagem. 
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APÊNDICES 
 

Apêndice A 
 
Pesquisa: A experiência do tratamento radioterápico oncológico para o paciente e seu familiar 
cuidador: uma interpretação cultural 
Autores: Rosani Manfrin Muniz (Doutoranda do Programa de Pós-Graduação – Doutorado, da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto – USP, área de concentração: Enfermagem Fundamental) 
               Profa. Dra. Márcia Maria Fontão Zago (Orientadora) 
Contato: telefones (53) 3226-3192  ou 9133-1880 – e-mail: romaniz@terra.com.br 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PACIENTE 
 
Estamos desenvolvendo a presente pesquisa a fim de contribuir para a melhoria dos cuidados 

prestados à pessoa com câncer que realiza o tratamento radioterápico e a seu familiar cuidador. 
Objetivo da pesquisa é: compreender como é fazer radioterapia para curar o tumor, para os 

pacientes e familiares cuidadores. 
Para isso, 20 pessoas (10 pacientes e 10 familiares cuidadores) serão selecionados para o 

desenvolvimento da pesquisa. 
Dessa forma, solicitamos sua colaboração no sentido de participar de entrevistas e permitir a 

observação participante do(s) atendimento(s) a que você se submete no serviço de radioterapia e 
também a observação no domicílio. As informações e opiniões emitidas e as situações observadas serão 
compiladas, juntamente com as dos outros participantes, e os resultados serão colocados à sua 
disposição. A coleta de dados não acarretará em riscos, pois não prevê procedimentos invasivos, ou 
ônus para os participantes.  

A coleta de dados será realizada pela Doutoranda Rosani Manfrin Muniz, sob orientação da 
Profa. Dra. Márcia Maria Fontão Zago, no período de março a agosto de 2007, em dias e horários 
previamente acordados entre sujeito e pesquisadora. 

Esclarecemos que sua participação poderá contribuir para que possamos identificar e avaliar os 
processos de ter o câncer e do tratamento radioterápico, sob o ponto de vista daqueles que vivenciam 
esses processos. 

 
 
Pelo presente consentimento informado, declaro que fui esclarecido, de forma clara e detalhada, 

livre de qualquer forma de constrangimento e coerção, sobre os objetivos, justificativa e benefícios do 
presente projeto. Fui igualmente informado: da garantia de receber resposta a qualquer pergunta e 
esclarecimentos referentes à pesquisa; da liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, 
deixar de participar do estudo, sem que isso me traga prejuízo algum; da segurança de que não serei 
identificado e de que se manterá o caráter confidencial das informações.  

 
 Eu,                                               , aceito participar da pesquisa A experiência  do tratamento 
radioterápico oncológico para o paciente e seu familiar cuidador: uma interpretação cultural, emitindo 
meu parecer, quando solicitado, e permitindo o uso de gravador. Estou ciente de que as informações por 
mim fornecidas serão mantidas em absoluto sigilo. 
 

Pelotas,     de                  de 2007 
 
 
 

Participante da Pesquisa 
 
 
 

Pesquisadora Rosani Manfrin Muniz 
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Apêndice B 
 

Pesquisa: A experiência do tratamento radioterápico oncológico para o paciente e seu familiar 
cuidador: uma interpretação cultural 
Autores: Rosani Manfrin Muniz (Doutoranda do Programa de Pós-Graduação – Doutorado, da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto – USP, área de concentração: Enfermagem Fundamental) 
               Profa. Dra. Márcia Maria Fontão Zago (Orientadora) 
Contato: telefones (53) 3226-3192  ou 9133-1880 – e-mail: romaniz@terra.com.br 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO FAMILIAR CUIDADOR 
 
Estamos desenvolvendo a presente pesquisa a fim de contribuir para a melhoria dos cuidados 

prestados à pessoa com câncer que realiza o tratamento radioterápico e seu familiar cuidador. 
Objetivo da pesquisa é: compreender como é fazer radioterapia para curar o tumor, para os 

pacientes e os familiares cuidadores. 
Para isso, 20 pessoas (10 pacientes e 10 familiares cuidadores) serão selecionados para o 

desenvolvimento da pesquisa. 
Dessa forma, solicitamos sua colaboração no sentido de participar de entrevistas e permitir a 

observação participante do(s) atendimento(s) a que seu familiar se submete no serviço de radioterapia e 
também a observação no domicílio. As informações e opiniões emitidas e as situações observadas serão 
compiladas, juntamente com a dos outros participantes, e os resultados obtidos serão colocados à sua 
disposição. A coleta de dados não acarretará em riscos, pois não prevê procedimentos invasivos, ou 
ônus para os participantes.  

A coleta de dados será realizada pela Doutoranda Rosani Manfrin Muniz, sob orientação da 
Profa. Dra. Márcia Maria Fontão Zago, no período de março a agosto de 2007, em dias e horários 
previamente acordados entre o sujeito e a pesquisadora. 

Esclarecemos que sua participação poderá contribuir para que possamos identificar e avaliar os 
processos de ter o câncer e do tratamento radioterápico, sob o ponto de vista daqueles que vivenciam 
esses processos. 

 
 
Pelo presente consentimento informado, declaro que fui esclarecido, de forma clara e detalhada, 

livre de qualquer forma de constrangimento e coerção, sobre os objetivos, justificativa e benefícios do 
presente projeto. Fui igualmente informado: da garantia de receber resposta a qualquer pergunta e 
esclarecimentos referentes à pesquisa; da liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, 
e deixar de participar do estudo sem que isso me traga prejuízo algum; da segurança de que não serei 
identificado e de que se manterá o caráter confidencial das informações.  

 
 Eu,                                               , aceito participar da pesquisa A experiência  do tratamento 
radioterápico oncológico para o paciente e seu familiar cuidador: uma interpretação cultural, emitindo 
meu parecer[,] quando solicitado[,] e permitindo o uso de gravador. Estou ciente de que as informações 
por mim fornecidas serão mantidas em absoluto sigilo. 
 

Pelotas,     de                  de 2007 
 
 
 

Participante da Pesquisa 
 
 
 

Pesquisadora Rosani Manfrin Muniz 
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Apêndice C 
 

Roteiro preliminar para a observação participante do paciente e do familiar 
cuidador 

 
 
Data da observação: 
Código do paciente: ______________  Número da observação: _______ 
Horário 
Início:_________________   Término: _________________ 
 
Observação inicial do paciente e familiar cuidador, no serviço de radioterapia: 
- Observar o paciente[,] no primeiro dia, durante a avaliação e programação para as 
sessões de radioterapia[.] 
 
Observação domiciliar 
 
- Como é o contexto domiciliar(,) (localização, estrutura da casa, rede de abastecimento 
e esgoto, condições da moradia)? 
 
- O que acontece ali? 
- Quem são as pessoas que fazem parte desse contexto? 
- Como são as relações entre as pessoas? 
- Quais são as atividades realizadas com o paciente e como são?  
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Apêndice D 
 

Instrumento para entrevista com o paciente 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS INFORMANTES 

Código do paciente: ______________  Número da entrevista: _______ 

Data da entrevista: 

Horário 

Início:_________________   Término: _________________ 
 

Nome do Paciente:_________________________________________________ 

Registro no Serviço:___________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________________ 

Sexo:  (   ) Masculino   (   ) Feminino 

Idade: _________________ 

Cor: ___________________ 

Estado Civil: _________________________   

Escolaridade: ________________________ 

Profissão: ___________________________   Salário: _________________________ 

Filhos:  (   ) Não   (   ) Sim       Quantos? ________ 
 

Tempo de diagnóstico:____________________________________ 

Já realizou outros tratamentos?  

(   ) Não 

(   ) Sim Quais? ___________________________________________________ 

 

CONSTRUÇÃO DO GENOGRAMA E ECOMAPA 

- Quem são os membros de sua família? 

- Conte como é a relação familiar? 

- Qual a rede de apoio familiar? 

 

QUESTÕES NORTEADORAS INICIAIS 

1) - Fale-nos sobre a sua doença – o câncer.  

2) - O que o(a) Sr.(a) pensa sobre a radioterapia? Por que está fazendo? 

3) – Quem ajuda a lidar com o câncer e a radioterapia? Como ajuda? 

4) – Como está a sua vida durante o tratamento? 

5) – Como lida com o seu corpo e a sua saúde? 
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Apêndice E 
 

Instrumento preliminar para entrevista com o familiar cuidador 
 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS INFORMANTES 
Código do familiar: ______________  Número da entrevista: _______ 
Data da entrevista: 
Horário 
Início:_________________   Término: _________________ 
 
Nome do familiar:_________________________________________________ 
Endereço:________________________________________________________ 
Sexo:  (   ) Masculino   (   ) Feminino 
Idade: _________________ 
Cor: ___________________ 
Estado Civil: _________________________  
Escolaridade: ________________________ 
Profissão: ___________________________  Salário: _________________________ 
Filhos:  (   ) Não   (   ) Sim       Quantos? ________ 
 
- O que o Sr.(a) pensa sobre diagnóstico de câncer do seu familiar ? E da radioterapia? 
- O que ocorre nas atividades da vida diária? 
- Como o Sr.(a) está ajudando o seu familiar com câncer, durante o período da 
radioterapia? 
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Apêndice F 
CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DOS INFORMANTES:  Pacientes em tratamento radioterápico, de março a agosto de 2007. 

 

                                                 
18 B: Branca (o) 
19 SM: Salário Mínimo 
20 N: Negro (a) 
21 Metástase Óssea 
22 Metástase Pulmonar 

Nome Idade Cor Estado 
 civil 

Escolaridade Renda 
Mensal 

Ocupação Religião Diagnóstico No de 
Entrev. 

Tempo de 
diagnóstico 

Tratamento No. RT 

Janete  
Faleceu em 
12/07/2007 

44 B18 Solteira Superior 1SM19 Auxiliar 
administrativo 
Licença saúde 

Evangélica Melanoma metastático axilar 2 15 meses Cirurgia 
RT 
QT  

10 
 

Douglas 39 N20 Casado Fundamental 3SM Pintor de obras 
Licença saúde 

Católico 
Umbandista 

Adenocarcinoma gástrico 4 4 meses cirurgia 
QT – RT 
concomitantes 

25 

Helena 55 B Divorciada  Fundamental 
incompleto 

1 SM Manicure 
aposentada 

Evangélica Câncer epidermóide do útero 5 6 meses Cirurgia 
RT- QT 

25 
 

Luiz Carlos 80 N Viúvo  Fundamental 
incompleto 

1SM Calderista 
aposentado 

Católico Adenocarcinoma de próstata 3 4 anos Hormônio 
RT 

35 

Maria 51 N Viúva Fundamental 
incompleto 

2 SM Servente escola 
aposentada 

Católica Osteossarcoma extenso 
maxilar E 

4 6 meses Cirurgia 
RT 

30 
 

Nina 53 B Casada Médio 1,5 SM Costureira Espírita  Adenocarcinoma 
moderadamente diferenciado 
de reto 

3 6 meses Cirurgia  
QT – RT 
concomitantes 

35 

Adriana 34 B Casada Fundamental 
incompleto 

Sem renda Diarista  Evangélica Adenocarcinoma gástrico  4 6 meses Cirurgia 
QT – RT  

25 
 

Nilson 65 B Casado Fundamental 
incompleto 

1 SM Motorista  
Licença saúde 

Católico Adenocarcinoma de próstata 4 1 ano Hormoniot. 
RT 

35 

Anita 70 B Casada Fundamental 
incompleto 

1 SM Servente escola 
aposentada 

Umbandista Adenocarcinoma de reto 
médio baixo 

2 2 meses QT – RT  
concomitantes 

25 

Márcio 
Faleceu em 
19/06/2007 

52 B Casado Médio Sem renda Músico e 
estofador 

Católico Metástase de pulmão e 
mediastino 

2 2 anos  Cir./QT-  
RT-MO21/MP22 

25 
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Apêndice G 
 

CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DOS INFORMANTES: familiares cuidadores dos 

pacientes em tratamento radioterápico, de março a agosto de 2007. 
Nome Idade Cor Estado 

civil 

Escolaridade Ocupação Renda Religião 

Lúcia – Cunhada de 

Janete  

58 B23 Casada Médio Aposentada 

Func. Federal 

3 SM24 Evangélica 

Clarice – Esposa de 

Douglas   

30 N25 Casada Médio Servente de 

limpeza 

1,5 SM Católica 

Umbandista 

João – Companheiro 

de Helena  

78 B Divorciado  Fundamental 

incompleto 

Agricultor 

aposentado 

2 SM Católico 

Samuel – Filho de 

Luiz Carlos   

36 N Casado Médio 

incompleto 

Serviços 

Gerais 

1,5 SM Católico 

Marta – Filha de Maria   22 N solteira Médio Auxiliar 

cozinha 

1 SM Católica 

Flávio – Marido de 

Nina  

57 B Casado Médio Decorador 2 SM Católico 

Gina – Cunhada de 

Adriana  

35 B Casada Fundamental 

incompleto 

Diarista ½ SM Católica 

Lizete – Esposa de 

Nilson  

61 B Casada Fundamental 

incompleto 

Safrista 

aposentada 

1 SM Católica 

Sílvia – Cunhada de 

Anita  

61 B Casada Médio  Aposentada 1 SM Católica 

Aline – Esposa de 

Márcio  

45 B Casada Fundamental  Cozinheira 1,5 SM Católica 

 

                                                 
23 B: Branca(o) 
24 SM: Salário Mínimo 
25 N: Negra(o) 
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ANEXO  
 
 

Anexo A 
 

 


