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1 − PELOS CAMINHOS DA VIDA... 
 

 

“Viver é arriscado”, ensinamento do senso comum, que me foi recordado por 

um dos pacientes que entrevistei durante a realização deste estudo. Ele disse a frase e 

complementou... “afinal, são tantos os perigos!”... Deixou-me pensando... nos 

imprevistos caminhos... nas infinitas possibilidades...nas difíceis escolhas, a cada dia, 

a cada momento...  Segundo o filósofo Tillich (1972), é preciso ter coragem para 

viver a vida diante de tantas incertezas e ameaças, “coragem para ser” .  

Ao tentar falar sobre a Vida, no enfoque de sua Qualidade, necessitei ainda 

mais dessa coragem para “ser”... e “ser-no-mundo” de forma reflexiva e de entrega.  

Havia a necessidade do distanciamento do meu ser, para me aproximar do 

outro, de seu modo muito próprio de existir no mundo.  

Buscar compreender essa grandeza envolvia escolhas, com a 

imprevisibilidade do que poderia acontecer, sem ter a certeza de conhecer 

verdadeiramente a realidade ou de conseguir percorrer os caminhos mais acertados,  

sem a garantia de alcançar esse entendimento, conforme planejado. 

Enfim, “alea jacta est”,  a sorte estava lançada... as escolhas feitas, só 

faltavam a firmeza e a valentia da ação. Afinal, nossa vida não se constitui apenas de 

dimensões de possibilidades e desejos, ela também envolve limitações e restrições, 

próprias das nossas condições humanas, de nossa facticidade.  

Por isso, realizar esta pesquisa mexeu comigo, forçando-me a rever minha 

própria vida, minha história, refletir e me afirmar sobre minhas subjetivas propostas, 

diretrizes da ação concreta. 

Nessa volta ao passado, pude observar que minha relação com o mundo 

sempre foi de participação e entusiasmo. Desde a infância procurava “existir”, nunca 

consegui ficar de fora da vida, do mundo, da alegria ou do sofrimento. Participar, 
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envolver, entusiasmar foram verbos que eu sempre conjuguei na primeira pessoa.  

Encontrava o prazer de viver em tudo que fazia e essa minha relação com a vida foi 

se estruturando com otimismo, apesar de ser difícil e até heróico mantê-lo em alguns 

momentos. Talvez pudesse chamar de fé ou teimosia... persistência ou talvez, como 

diria Vinícius de Moraes, aquela pequena luz indecifrável que, às vezes, os poetas 

chamam de esperança...  A inquietação, a curiosidade, o envolvimento sempre 

fizeram parte do meu modo de ser. E essa opção de vida traz angústia e ansiedade. O 

interesse pela compreensão do ser humano me levou a entrar na Faculdade de 

Serviço Social. Aos 18 anos... o curso tinha tudo a ver comigo, era a minha cara... 

poder intervir socialmente, poder apoiar e contribuir para as descobertas pessoais dos 

cidadãos. Por circunstâncias da época interrompi esse estudo, trabalhei, casei, formei 

uma família, trazendo comigo a mesma alegria, satisfação e angústias. Como mãe fui 

e sou muito feliz. Com toda certeza costumo afirmar que se tivesse a oportunidade de 

recomeçar, esse ser-mãe-no-mundo novamente existiria. Poderia, calmamente, me 

acomodar, aguardar a velhice, esperar os netos chegarem... No entanto, a vida 

também tem como característica o imprevisível das surpresas e um sentimento 

incômodo, um certo mal-estar inquietante  começou a se fazer notar, na medida em 

que surgiam novos desejos trazendo a necessidade de novas escolhas. O sentimento 

de ser livre  e de ser responsável precedeu esses momentos de decisão e foram 

vividos de acordo com o referencial e as experiências que já havia acumulado. Ah, se 

pudéssemos, de antemão,  conhecer tudo e com certeza... as decisões seriam bem 

mais fáceis... mas conteriam a liberdade? Com certeza não, pois seriam determinadas 

pela objetividade desses conhecimentos prévios. 

Vivi, então, um período de dúvidas, insegurança, bloqueios internos, culpas e 

desejo, entusiasmo, vontade... Estes últimos venceram e assim, após criar cinco 

filhos e  mais de uma dezena de livros infantis, fiz novamente inscrição para o 

vestibular, escolhendo, desta vez, Psicologia. Aproximava-me do interesse pela 

observação e compreensão do psiquismo humano. Havia, naquele momento, a 

maturidade de perceber a imensa solidão que acompanha o sofrimento psíquico e 

como seria bom estar perto desse ser humano que sofre, tratando-o como um ser 

igual, fazendo-o perceber que não estava  sozinho, conseguindo acolher o seu 

silêncio, podendo ouvi-lo, procurando colaborar para sua reflexão pessoal, em busca 
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de seus recursos internos, de sua própria coerência e atualização. Já havia aí uma 

programação de ação psicológica numa escolha filosófica intuitivamente humanista, 

em busca dos fenômenos que ocorrem em nosso meio, numa adequação prática 

visando à prevenção e à preservação do bem-estar das pessoas, dinamizando os 

conceitos de autonomia e cidadania. Entendendo, enfim, a Psicologia como uma 

Ciência e uma profissão que facilitam a ampliação de conhecimentos e a proposta de 

ações libertadoras.  

Bem vividos foram os cinco anos da graduação e conquistei, não só um 

diploma, como inúmeros amigos, colegas, professores e também o desejo insaciável 

de buscar conhecimento. Devagarinho, meio sem perceber,  sem querer querendo, 

entrei em um novo caminho: pesquisa. 

Em busca de estágios, ainda na faculdade, fui trabalhar junto a crianças e 

adolescentes com câncer no Centro Infantil Boldrini. Havia um particular interesse 

em trabalhar com crianças e o nome do hospital me atraía afetivamente, pois havia 

conhecido e convivido com o Dr. Boldrini  (foi meu pediatra e também dos meus três 

primeiros filhos). Sentia-me em casa e o interesse  foi crescendo, o que me levou a 

procurar cursos específicos, participar de eventos e congressos, fazer contato com 

profissionais que atuavam nessa área. Em 1994, participei do II Congresso Brasileiro 

de Psicooncologia, quando descobri de forma mais próxima e intensa essa nova 

abordagem para o atendimento e a compreensão dos aspectos psicológicos do câncer, 

proposta ainda recente e inovadora em nosso país. Conheci, nessa ocasião, o projeto 

Corelim e nele fundamentei o desenvolvimento do estudo “Fantasia e Imaginação 

como Auxiliares no Tratamento do Câncer Infantil”. Nesse mesmo ano esse projeto 

foi desenvolvido junto às crianças em tratamento no Boldrini que estavam 

hospedadas no Núcleo de Apoio da  Associação de Pais e Amigos da Criança com 

Câncer – APACC, onde também já atuava como psicóloga voluntária. Quantas 

lembranças... quantos sorrisos... quantas lágrimas... quanta emoção... quanta 

saudade... 

No ano seguinte, além de dar continuidade a esse trabalho e para ampliar 

conhecimentos por meio de novas perspectivas, realizei projetos e atendimentos 

psicológicos também a pacientes adultos, com câncer, no Hospital e Maternidade 

Celso Pierro, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUCCamp  e no 
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Centro de Assistência Integral à Saúde da Mulher – CAISM, que funciona na 

Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Outras lembranças... outros rostos... 

sorrisos e lágrimas... igual saudade... 

Se esses anos de vivência nesses hospitais me trouxeram crescimento pessoal 

e inestimáveis conhecimentos científicos, teóricos e práticos, trouxeram, acima de 

tudo, a convivência com pessoas sensíveis, pacientes − crianças, jovens, adultos, 

idosos − tantos familiares... equipes de saúde... e profissionais extremamente 

competentes, que honram e dignificam a Psicologia. Faço uma pausa para pontuar de 

maneira especial o que representou em minha vida conhecer seres humanos como a 

Vera Rezende, Maria Angélica Fazolin, a Bida, Rosana Faria e, especialmente, a 

Elisa Maria Perina. A vida, com tantos caminhos e atalhos, nos distancia da presença 

de pessoas tão significativas... Com a Elisa a convivência permanece. Somos 

companheiras nos pensamentos, desejos e ações. Continuamos a caminhar juntas. 

Elisa me introduziu nesse universo da Psicooncologia e, dentro dele, me apresentou  

pessoas muito especiais. Entre elas, uma que viria a se tornar grande amiga, dentro e 

fora da área da Psicologia,  Dra. Suzane S. Lhor.  

Com Elisa fui para o III Congresso Brasileiro de Psicooncologia, realizado 

em Salvador/BA, de 27 de abril a 01 de maio de 1996. Lá apresentei o estudo já 

concluído “Fantasia e Imaginação como Auxiliares no Tratamento do Câncer 

Infantil”, o qual foi premiado como um dos melhores projetos apresentados no 

Congresso, sendo a primeira vez que um estudo na área do câncer infantil merecia 

premiação. Nesse evento, e mais uma vez através da Elisa, conheci a Dra. Elizabeth 

R. Martins do Valle, docente de psicologia da FFCLRP e da Escola de Enfermagem 

da USP, pessoa extremamente afável, afetuosa, disponível, atualmente minha 

orientadora e, principalmente, amiga. Com ela pude perceber uma outra forma de 

abordar o tema da criança com câncer. A pesquisa qualitativa de inspiração 

fenomenológica passou a me interessar como uma modalidade de investigação capaz 

de atingir as questões envolvidas na complexidade do câncer infantil e da vida, de 

modo geral. Mais uma pessoa vinha se somar à minha história, revelando a 

grandiosidade de nossa intervenção profissional dentro do respeito aos sentimentos, 

autonomia e dignidade de cada ser humano, pacientes, familiares, equipe de saúde, 

voluntários, enfim os envolvidos no processo de doença/tratamento.  
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Nessas andanças, nesses encontros valiosos, fui descobrindo um grande 

número de problemas a serem estudados, pesquisados, levando à necessidade de 

opção por um tema específico. Das observações realizadas destacava-se o câncer 

infantil, com as seqüelas do tratamento e os prejuízos advindos da doença, alterando 

significativamente a rotina desses pacientes, com a possibilidade de interferências no 

desenvolvimento psicológico, cognitivo e social dos mesmos. 

As experiências que vivi nesse contato direto com crianças portadoras de 

câncer, ouvindo suas queixas, acolhendo seus sentimentos, compartilhando suas 

dores e suas frustrações, demonstraram a relevância de procurar entender como 

estava ocorrendo a escolarização dessas crianças. Em estudo-piloto, com uma 

amostra de 21 pacientes, através de visitas a escolas e entrevista com professores, 

coletei dados cujos resultados mostraram que esses profissionais consideravam-se 

“despreparados” para atuar junto a um aluno com câncer, apontando carência de 

informações e orientações sobre a doença, inclusive solicitando maior intercâmbio 

entre hospital e escola (Nucci, 1996). 

Acreditando que as reais condições dos alunos devem ser consideradas para 

que a escola possa pensar e propor ações favorecedoras ao desenvolvimento do 

processo ensino − aprendizagem, a continuidade e ampliação desse estudo tornou-se 

para mim um objetivo primordial, como profissional e pesquisadora, na tentativa de 

identificar dificuldades peculiares enfrentadas por professores que atuam junto a 

alunos em tratamento contra o câncer, visando à posterior busca de alternativas 

instrumentais, bem como um acompanhamento e apoio psicológico na execução 

desse trabalho. 

Entendia que essa compreensão poderia possibilitar à criança ou adolescente 

em questão, uma diminuição dos prejuízos advindos da situação de doença e 

tratamento, preservando seu desenvolvimento cognitivo e social.  

Assim, a visão que um professor tem sobre seu aluno em tratamento contra a 

leucemia constituiu-se o tema da minha dissertação de mestrado (Nucci, 1998), 

realizado na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, sob patrocínio do CNPq, 

com orientação da Dra. Raquel Guzzo, estudiosa de renome internacional e que há 

anos luta pelos direitos psicológicos das crianças. Sua experiência me ajudou a 

melhor compreender a relação entre a criança doente e seu ambiente social. Nessa 
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pesquisa qualitativa, porém ainda não fenomenológica,  pude identificar a 

importância da escola e das interações sociais nela estabelecidas para a preservação 

do desenvolvimento global desse paciente e melhoria de sua qualidade de vida. Com 

os estudos e análises realizados pude perceber que muito há por ser estudado e mais 

ainda por ser feito dentro da realidade brasileira no que se refere aos aspectos 

relacionados à Saúde e à Educação, os quais vêm apresentando uma visão 

desalentadora, decorrente de políticas que não priorizam essas áreas, dificultando a 

obtenção de uma vida de qualidade para a maioria de seus cidadãos. 

Concomitantemente à pesquisa que então realizava, implantei o Serviço de 

Psicologia Escolar dentro de uma instituição de saúde – Centro Infantil Boldrini. 

Trabalho inédito no Brasil, fazendo parte do processo de atendimento às 

necessidades especiais dos pacientes, no que se refere a melhores condições para a 

continuidade do seu desenvolvimento, estruturando-se em ações preventivas, e 

recuperativas, objetivando integrar família, escola e hospital (Nucci, 1997a). 

Material de apoio referente à alopecia (perda dos cabelos) foi também, por 

mim elaborado para ser utilizado por familiares, professores e outros profissionais 

que interagem com crianças em tratamento de quimio ou radioterapia. Com uma 

história infantil – “O Leão sem Juba” −  busquei favorecer uma oportunidade para 

reflexão a respeito dessa problemática, bem como sobre a importância da aceitação e 

do entendimento do fato pelo grupo social ao qual pertence a criança que está doente 

(Nucci, 1997b). 

Se no mestrado minha proposta foi tentar compreender como a criança com 

câncer é vista e sentida na escola por seu professor, no doutorado a meta foi ir 

adiante, analisando e avaliando a vivência dessas crianças com câncer, acreditando 

que se pretendemos a melhoria de sua qualidade de vida, se desejamos humanizar 

nosso atendimento, é necessário aprofundar nossos conhecimentos acerca dos 

desejos, angústias, fantasias e sentimentos experimentados pelo ser que “está 

doente”, nesse particular momento de sua vida. 

Ir além, para mim, era chegar mais perto do fenômeno a ser estudado 

considerando que ninguém melhor que o próprio paciente poderia descrever sua 

realidade, necessidades e expectativas, sua vida e a qualidade dela, entendendo que 

toda essa vivência abrange não só a saúde, mas também padrões de vida, de moradia, 
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de saneamento básico, satisfação e condições de relacionamento social e/ou 

profissional, educação, disponibilidade e facilidade para assistência médica, bem 

como a atribuição subjetiva de cada indivíduo a esses fatores. 

Centralizando o estudo no exercício da Psicologia, com instrumentais teóricos 

e metodologias específicas, a meta era buscar compreender as características 

psicossociais do fenômeno em questão e fundamentar ações que pudessem reverter 

em melhor Qualidade de Vida ao paciente com câncer. 

Havia a perspectiva de que essa compreensão poderia contribuir para a 

Ciência, sendo de alguma valia para futuros estudos ou programas, intensificando o 

interesse pelo assunto e a motivação para que estudiosos da área pudessem caminhar 

ainda mais além. 

Em acréscimo, a divulgação dos estudos a respeito dos aspectos psicossociais 

do câncer, com informações e esclarecimentos sobre esse fenômeno podem, de modo 

geral, favorecer a convivência com os pacientes, diminuindo preconceitos e 

quebrando tabus que até hoje permanecem, em busca de uma nova compreensão e o 

reconhecimento dos inúmeros fatores envolvidos. 

As perspectivas científicas fazem com que busquemos sempre novos 

paradigmas que possam questionar premissas e noções que até hoje orientam essas 

atividades, dando lugar a reflexões filosóficas sobre a ação social e subjetiva. 

As metáforas de desenvolvimento pessoal, familiar e sociocultural – muitas 

vezes de base determinista – que propõem mudanças progressivas para atingir 

melhores estágios para a humanidade, ao entrarmos no século XXI, parecem recuar 

frente ao reconhecimento de crises inesperadas. Crises emergentes da dinâmica dos 

processos evolutivos nos fazem lembrar a necessidade de respeitar a complexidade 

de cada indivíduo e a importância das singularidades históricas, culturais e regionais 

para o planejamento de intervenções, nos diversos domínios da atividade humana, 

incluindo as ações na área da saúde e na área social. 

Como pesquisadores não somos meros reprodutores passivos de uma 

realidade independente de nossa observação, assim como não temos a liberdade para 

eleger de forma irrestrita a construção da realidade que levaremos a cabo. Os estudos 

científicos sobre múltiplas possibilidades de ações ou resoluções tornam relevante a 

busca prospectiva de variadas alternativas e a valorização da criatividade. 
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Com todos esses pensamentos e idéias eu ingressei no Programa de Pós-

Graduação. Era julho de 1999 e eu estava, naquele momento, ocupando minha 

espacialidade de ser-no-mundo como uma psicóloga atuando na área da saúde. 

Funcionária pública municipal concursada desde 1997, havia assumido o meu cargo 

trabalhando em uma Unidade Básica de Saúde, em um bairro da periferia de 

Campinas. Dediquei-me a esse trabalho, aproximando-me intensamente daquela 

população que me acolheu com carinho e amizade. Interessada, porém, em estar mais 

perto dos pacientes com câncer, procurei o Dr. Sérgio Faria, médico responsável pelo 

Serviço de Radioterapia do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, propondo um 

trabalho da Psicologia naquele local. Acolhendo a idéia, Dr. Sérgio solicitou algumas 

horas de minha carga horária semanal para o Serviço. Assim, das minhas 36 horas 

semanais, a princípio  passei a exercer 6 na área específica da Oncologia e, após 

alguns meses, 12 horas semanais. 

Hoje percebo que esse momento foi muito significativo e importante na 

minha vida. Dr. Sérgio, confiando em minha proposta, abriu uma porta que eu 

escancarei e entrei com todo meu entusiasmo, força e dedicação. 

O contato com a realidade manifesta nessa nova espacialidade fez com que 

mudasse a proposta do estudo, passando a enfocar o paciente adulto com quem 

convivia diariamente: pacientes, a grande maioria do SUS, pessoas de um nível 

socioeconômico baixo, sobrevivendo com uma renda familiar de zero a cerca de três 

salários mínimos. Pessoas que chegam para um tratamento, às vezes só, outras vezes 

acompanhadas por um assustado familiar, freqüentemente, sem as mínimas 

informações sobre o mesmo, carregando uma série de dúvidas, medos, 

preocupações... com dificuldades de aceitação ou até mesmo de compreensão do 

momento vivido... com necessidades materiais, econômicas... vivendo perdas, além 

da saúde, quase sempre do trabalho ou de um escasso lazer. 

Comecei observando a dinâmica do serviço, aprendendo tudo o que podia 

sobre o tratamento de radioterapia. Com a valiosa contribuição de toda a equipe, 

passei a planejar um acolhimento que pudesse, ao mesmo tempo, receber 

afetuosamente os pacientes no serviço e informar, esclarecer, orientar, dentro de um 

contexto de integração, em que o paciente que está chegando possa estar junto com 

outros que vivenciam essa mesma situação, se apresentar,  conhecer o tratamento, 
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trazer seus questionamentos, compartilhar dúvidas, perceber que não está vivendo 

solitariamente esse momento, há toda uma equipe para acolhê-lo e as tantas outras 

pessoas que também enfrentam a doença e tratamento. 

Iniciei, assim, o Grupo de Acolhimento com os objetivos citados, ocorrendo 

logo após a primeira consulta/avaliação médica, antes do procedimento de 

planejamento, quando é marcado, com tinta, no corpo do paciente, o local a ser 

irradiado, onde deverá receber as aplicações. O procedimento de planejamento pode 

envolver, também, moldagem da máscara que utilizará durante as aplicações, quando 

as mesmas são localizadas na região da cabeça/pescoço. 

Esse momento foi escolhido, levando em consideração a ansiedade do início 

de um novo tratamento e a complexidade desses procedimentos que se mostram 

invasivos e marcantes, não apenas fisicamente, mas sobretudo, psicologicamente. 

Venho coordenando o Grupo, contando com a participação de uma Assistente 

Social e uma Técnica em Radioterapia, recebendo não apenas os pacientes, mas 

também seus acompanhantes. Todos se apresentam e, a partir do conhecimento que 

trazem sobre Radioterapia − geralmente nenhum – são fornecidas informações sobre 

esse método terapêutico, sobre os procedimentos do planejamento, orientações sobre 

as normas e funcionamento do serviço.    

O atendimento em grupo visa  a integração dos pacientes entre si e com o 

serviço, troca de experiências, manifestação das dúvidas e apreensões, sendo que os 

pacientes pediátricos recebem atenção e preparação particulares. 

O grupo tem atingido os objetivos propostos, favorecendo acolhimento, 

avaliação diagnóstica psicossocial, intervenções psicoterapêuticas individuais, 

encaminhamentos, representando  suporte informativo e apoio emocional. 

Com os pacientes pediátricos essa assistência inclui orientação aos pais,  

vinculação da criança com a equipe técnica, contato com os equipamentos, ludo-

terapia e ações que favorecem alívio de tensões e diminuição da ansiedade, com 

significativa diminuição da necessidade de qualquer tipo de sedação. 

Criamos o Cantinho das Crianças, na sala de espera, para descontração e lazer 

enquanto aguardam a aplicação, o que tem favorecido, também, maior integração já 

que os pacientes adultos interagem ludicamente com as crianças.  
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Nessa mesma sala de espera, instalamos uma modesta biblioteca circulante. 

Como os pacientes ficam por um período que varia, em média, de 5 a 35 dias em 

nosso serviço, com freqüência diária, eles podem retirar os livros que desejarem, 

levando-os para casa e devolvendo-os ao fim da leitura. O objetivo é favorecer uma 

oportunidade de lazer e cultura.  

Pesquisando sobre os poderes da música influenciando todo o processo físico, 

intelectual e emocional do ser humano,  favorecendo  relaxamento e alívio de 

tensões, foi colocado som ambiente na sala de aplicação da Radioterapia, com 

músicas selecionadas a partir de estudos já realizados na área da Musicoterapia. Os 

pacientes são previamente consultados sobre a aceitação ou não da música durante 

sua sessão de radioterapia. Sem exceção, todos concordam e aprovam a iniciativa, 

sendo orientados para a utilização de técnicas de relaxamento.  Observamos que a 

experiência envolve pacientes e equipe de saúde que trabalha na sala de aplicação, 

favorecendo o bem-estar, melhorando a qualidade do atendimento e tornando o 

ambiente mais agradável. 

Em agosto de 2000, passei a representar a Radioterapia nas reuniões do 

Grupo de Humanização que se iniciava no hospital, escolhido pelo Ministério da 

Saúde como um dos dez hospitais do Brasil para implementação do Projeto-Piloto do 

Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (Brasil – Ministério 

da Saúde, 2001).  Fui à primeira reunião e em todas as que se seguiram. Tinha tudo a 

ver comigo, com minha proposta de trabalho e de vida. Passei a fazer parte do grupo 

e, já, no ano seguinte, participei da capacitação promovida pelo Ministério da Saúde, 

na fase de multiplicação progressiva do programa, alcançando 94 hospitais.  

Essa capacitação me proporcionou reflexões importantes a respeito de valores 

pessoais, intervenções sociais, ideologia política, representando momentos de 

crescimento e maturidade profissional. 

Hoje, o Mário Gatti passou a ser um Centro de Referência em Humanização, 

já na fase de expansão do Programa em 500 novos hospitais da rede pública e 

filantrópica do Estado de São Paulo. 

Atualmente tenho carga horária total no serviço, fazendo parte do quadro de 

funcionários do hospital, que se prepara para ampliar sua assistência na área da 

Oncologia com a proposta de implementação do Centro Municipal de Atenção 
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Integral aos Portadores de Cânceres, com a abrangência de um Centro de Alta 

Complexidade em Oncologia − CACON I. 

Um dia aqui... outro ali... estou, heideggerianamente, criando o mundo e 

sendo criada por ele, vivendo ativamente minha espacialidade e temporalidade. Um 

ser-no-mundo transitório. Precisei viver muito para incorporar essa idéia de que nada 

e nem ninguém é para sempre... De uma forma total vivenciamos o tempo em nosso 

existir cotidiano. 

E o tempo decorre inexoravelmente, independente de nosso controle ou da 

nossa vontade, dentro de uma realidade que atrai e não espera... Os mistérios do 

existir me desafiando, iniciei uma nova jornada pelos caminhos da vida...  buscando 

o significado da sua “qualidade”. Qual o primeiro passo? Já que meu interesse se 

direcionava para a Qualidade de Vida manifestada durante um determinado tempo 

vivido, um tempo de dores, sofrimentos e descobertas, talvez precisasse refletir, 

como ponto de partida, sobre a doença, sobre o câncer. Daí, então, partir para uma 

aproximação conceitual sobre essa tal de Qualidade de Vida, em busca da 

compreensão da vivência do ser que está adoecido. 

Mas, como fazer?  

Entendendo-o como o mais adequado às propostas do estudo o método 

fenomenológico foi escolhido, considerando que busca descrever a essência do 

comportamento, baseado no pensamento reflexivo, com o propósito de promover a 

compreensão humana. 

No momento em que estava delineando a metodologia, chega às minhas mãos 

um instrumento quantitativo para avaliação de Qualidade de Vida, WHOQOL, 

elaborado pela Organização Mundial de Saúde. Resolvi aplicá-lo para chegar mais 

perto do conceito, e da compreensão do fenômeno.   

Sem deixar de reconhecer o valor dos dados coletados e os méritos do 

instrumento, fiquei com um sentimento de insatisfação, um desejo de 

aprofundamento. Não podia deixar de lado, desconsiderar as anotações que fazia, 

apressadamente, logo após a aplicação do questionário em alguns sujeitos, na 

tentativa de registrar, sem nada esquecer, os discursos, os desabafos, o “pensar alto” 

desses entrevistados ao responder às questões. 
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Esse material não pôde ser considerado, de acordo com a padronização 

instrumental metodológica, mas serviu como sinalizador e motivador para uma busca 

mais subjetiva. 

Os entrevistados manifestavam o desejo de falar, permitiam uma 

aproximação à subjetividade, parecendo aproveitar a oportunidade para um encontro 

consigo mesmos. 

Se a compreensão do fenômeno foi o início da proposta de pesquisa, ela se 

intensificava ao longo desse percurso. 

Assim, foi se delineando a trajetória metodológica, levando em consideração 

esses dois momentos: a pesquisa quantitativa e a qualitativa. Apresento os resultados 

do WHOQOL e as entrevistas realizadas, as quais  foram analisadas, dentro do 

referencial da Fenomenologia. 

Organizei a apresentação do estudo da seguinte maneira: após este primeiro 

capítulo introdutório, no capítulo 2, trago considerações sobre o câncer, seu 

tratamento, a situação da doença no Brasil e em Campinas/SP, cidade onde vivo e 

desenvolvo meu trabalho profissional junto a pacientes com câncer e, em seguida, 

apresento algumas considerações sobre os fatores psicossociais dessa doença. 

No capítulo 3, trato do conceito Qualidade de Vida, dentro de uma visão 

histórica e filosófica, além de considerar a Qualidade de Vida na área da Saúde e na 

da Oncologia. 

O capítulo 4 focaliza as possibilidades metodológicas de pesquisa, 

envolvendo considerações sobre os métodos quantitativo e qualitativo.  

No capítulo 5, descrevo a trajetória metodológica desta pesquisa e no capítulo 

6 a aplicação e resultados do WHOQOL, instrumento de avaliação da Qualidade de 

Vida, na área da saúde. 

O capítulo 7 enfoca a realização da pesquisa qualitativa na abordagem 

fenomenológica e seus aspectos metodológicos. 

O capítulo 8 busca a compreensão do “existir com câncer” por meio do 

discurso dos sujeitos participantes. 

No capítulo 9, apresento as reflexões sobre os dois momentos metodológicos.  

As considerações finais estão no capítulo 10 que busca refletir sobre os 

desdobramentos práticos da atuação da Psicooncologia, dentro de um 
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dimensionamento dos recursos psicológicos, sociais e simbólicos envolvidos na 

realidade vivida profissionalmente. 
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2 − CÂNCER 
 

 

2.1- CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

 

Desde a Antigüidade, o diagnóstico de câncer tem sido recebido  com 

sentimentos de medo, angústia e desespero que envolvem toda a família e os amigos, 

consolidando estigmas e preconceitos sociais.  

A paleopatologista Sabine Eggers, da Universidade de São Paulo, sugere que 

é razoável acreditar que a doença sempre existiu, pois é resultado de mutação 

genética, o que acontece desde o início da vida. Assim, desde os mais remotos anos 

da história da humanidade o câncer parece estar presente, como atestam fósseis de 

8000 anos a.C. e as descrições de tumores encontradas em papiros do Egito  datados 

de 1600 anos a.C. 

Os mais antigos registros da doença são atribuídos a Hipócrates, “o pai da 

Medicina”, que viveu entre 460 e 370 a.C., sendo que a característica destruidora da 

doença foi citada por Galeno, médico romano, no século II da Era Cristã e que 

considerou o mal como incurável, afirmando que após o diagnóstico havia pouco a se 

fazer (Eggers, 2002). 

Os significativos avanços na medicina que aconteceram na Renascença 

permitiram que se pudesse descrever a doença mais detalhadamente, inclusive no que 

diz respeito à sua ação sobre o corpo, o que possibilitou a Michelangelo retratá-la no 

seio deformado da sua famosa escultura A Noite (Hensiger, 1989). (ANEXO A) 

No século XIX, com a descoberta da célula, abriram-se os caminhos para a 

moderna oncologia. Porém, apesar dos notáveis avanços e progressos alcançados na 

prevenção terapêutica, na evolução e no desenvolvimento de métodos propedêuticos 

mais adequados, bem como de um tratamento oncológico multidisciplinar, que vem 
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aumentar sensivelmente a sobrevida e, sobretudo, a qualidade de vida dos doentes, as 

dúvidas quanto à origem, à evolução e ao grau de mortalidade que a doença 

apresenta parecem trazer, já incorporados à nossa cultura, uma profunda descrença 

na eficácia do tratamento e o estigma da morte. 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de cem doenças que têm em 

comum o crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e 

órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo. 

Essas células manifestam uma tendência agressiva e incontrolável, dividindo-

se rapidamente e formando tumores (acúmulo de células cancerosas) ou neoplasias 

malignas. Por outro lado, existem tumores benignos que são massas localizadas de 

células que se multiplicam vagarosamente, semelhantes ao seu tecido original e, 

raramente, representam riscos de vida. 

São três as principais categorias dos cânceres conhecidos: carcinomas, 

sarcomas e as leucemias e linfomas (INCa, 1999). 

As causas de câncer são variadas, podendo ser externas ou internas ao 

organismo, estando ambas inter-relacionadas. Como causas externas se consideram 

as relacionadas ao meio ambiente e aos hábitos ou costumes próprios de uma 

sociedade e cultura. As internas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-

determinadas, estando relacionadas à capacidade de defesa do organismo  às 

agressões externas. Tais fatores causais podem interagir de várias formas, 

aumentando a probabilidade de transformações malignas em células normais.  

Alguns indivíduos apresentam uma predisposição genética para o 

desenvolvimento de algum tipo particular de câncer ao longo de sua vida, 

independente da ação do ambiente. No entanto, pessoas  que herdaram um gene 

mutado podem não desenvolver a doença, existindo atualmente testes e medidas 

preventivas eficazes na orientação de pessoas que têm histórico familiar da doença. 

A mutação genética pode ter origem em nosso dia-a-dia, nas exposições 

repetidas do organismo humano aos numerosos e variados agentes físicos, químicos 

ou biológicos aos quais estamos expostos por inalação, ingestão ou contato pela pele. 

Assim, pode-se considerar o surgimento do câncer ligado a fatores pessoais, 

fator genético e fatores ambientais (INCa, 1995). 
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Um estilo de vida envolvendo  má alimentação, sono irregular, freqüentes 

tensões emocionais, pressões, traumas ou episódios profundos e prolongados de 

depressão também podem contribuir para que os fatores de risco causem uma 

mutação maligna em algum órgão, em algum momento de nossas vidas (Napacan, 

1999). 

Dentro da concepção holística de saúde − doença, um dos conceitos básicos é 

o reconhecimento da complexa interdependência entre a mente e o corpo na saúde e 

na doença, bem como a constatação do elo fundamental que existe entre os seres 

humanos e o seu ambiente (Capra 1995). 

Simonton et al.(1987), profissionais da  Oncologia, têm realizado pesquisas 

na abordagem psicossomática enfocando o papel que a mente desempenha na causa e 

na cura do câncer, indicando o papel do estresse emocional no início e 

desenvolvimento da doença, concluindo que a questão não é se há essa relação, mas 

sim descobrir qual é o elo preciso entre ambos. 

Capra (1995), explorando técnicas terapêuticas alternativas, concorda com 

Simonton (1987), ao relatar as experiências e esclarecimentos deste sobre a natureza 

geral do câncer. Esse autor  considera que toda doença pode assumir o papel de 

“solucionadora de problemas”, explicando que devido a circunstâncias socioculturais 

as pessoas, muitas vezes, acham impossível resolver problemas estressantes de 

maneira saudável, optando – consciente ou inconscientemente – por ficarem doentes 

como uma saída. Confirmando a interferência da vivência estressante sobre a saúde, 

acrescenta sua percepção de que as doenças mentais parecem excluir a incidência de 

outras doenças malignas, exemplificando que nunca se ouviu falar de um 

esquizofrênico catatônico que houvesse tido câncer.  

A ligação entre o câncer e os estados emocionais já foi observada há quase 

2000 anos, quando, no século II d.C., o médico Galeno  dizia que as mulheres 

deprimidas tinham mais tendência ao câncer do que as mulheres de natureza mais 

animada e bem-dispostas. Desde então muito se tem escrito em relação à influência 

exercida pelo sofrimento mental, mudanças bruscas de estilo de vida e estados de 

espírito melancólico na predisposição ao aparecimento da doença (Eggers, 2002). 

Embora conhecido há muitos séculos, somente nas últimas décadas o câncer 

tem atingido maior abrangência, transformando-se em um evidente problema de 
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saúde pública mundial e a segunda causa de morte nos países desenvolvidos, sendo 

superado apenas pelas moléstias cardiovasculares (World Health Organization, 

1995). 

A prevenção e o diagnóstico precoce são fatores importantes que têm 

merecido, mundialmente, a atenção dos órgãos governamentais, especialmente da 

área da saúde, embora ainda sem a eficiência e eficácia esperadas. 

Após o diagnóstico, o estadiamento da doença inicia o planejamento 

terapêutico, objetivando benefícios ao tratamento e, conseqüentemente, ao paciente, 

além de oferecer contribuições científicas à oncologia. O estadiamento envolve 

vários profissionais, tais como, oncologista clínico, cirurgião, anatomopatologista, 

patologista clínico e imaginologista. Consiste em avaliar a extensão da doença no 

órgão de origem, os órgãos e/ou  estruturas adjacentes, os linfonodos regionais,  a 

distância e tem como objetivos: ajudar o médico no planejamento terapêutico; 

determinar o prognóstico; ajudar na avaliação dos resultados do tratamento; facilitar 

o intercâmbio de informações entre os centros de tratamento; contribuir para a 

pesquisa contínua sobre o câncer humano (Lopes, 1996). 

A medicina moderna já trata, com sucesso, um número cada vez maior de 

tipos de neoplasias (câncer). O diagnóstico nas fases iniciais de desenvolvimento de 

um tumor aumenta a chance de cura total da doença, porém novos tratamentos  para 

alguns tipos de câncer em estágios avançados estão sendo desenvolvidos, com 

resultados animadores. 

Basicamente, o tratamento do câncer pode envolver: 1) Cirurgia: para 

diagnóstico (biópsia), para estadiamento, de intenção curativa ou radical, de intenção 

paliativa, de intenção preventiva; 2) Radioterapia: com fins curativos ou paliativos; 

3) Quimioterapia: adjuvante, prévia, para controle temporário da doença, paliativa, 

curativa, regional, de altas doses; 4) Hormonioterapia: ablativa, medicamentosa; 5) 

Imunoterapia: ativa, passiva. Essas terapias podem ser indicadas isoladamente ou em 

combinação entre si. 

Todos esses recursos terapêuticos, utilizados desde a fase diagnóstica até o 

final do tratamento, são difíceis de serem enfrentados. Cada um deles, dentro de suas 

peculiaridades, acarretam efeitos colaterais e reações psicológicas particulares que 

serão apresentadas no item 2.4 – Aspectos Psicossociais do Câncer. De qualquer 
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maneira, representam marcas na história do paciente e alterações em sua rotina de 

vida, interferindo em sua qualidade podendo, muitas vezes, prejudicá-la.   

 

 

2.2- O CÂNCER NO BRASIL 
 

 

Nossa população tem aumentado, gradativamente, a expectativa  de vida ao 

nascer, apresentando um grande salto de sobrevivência nos anos sessenta, a partir dos 

quais ocorre uma mudança significativa em sua composição etária: o envelhecimento 

sendo atestado pela queda do percentual de menores de 15 anos e pelo aumento dos 

grupos etários acima de 35 anos. A queda da natalidade se torna mais abrupta e se 

alinha com a queda da taxa de mortalidade, que revela uma tendência à estabilidade, 

fazendo nosso país entrar em uma transição demográfica. 

 O rápido processo de urbanização verificado nessa época provocou, também,  

repentinas modificações, não só pelo deslocamento do homem da terra, como pela 

subversão da ordem urbana, multiplicando as diferenças regionais. 

Essas modificações ocorridas no panorama sociodemográfico nacional, na 

verdade, tiveram  início pelo menos vinte anos antes, na década de quarenta, com o 

fenômeno poderoso e inexorável da industrialização. Tal fenômeno, trazendo consigo 

o desenvolvimento econômico e social, bem como o controle de doenças agudas, que 

resulta em maior expectativa de vida, por outro lado, trouxe  também mudanças de 

hábitos. O acúmulo desses dois fatores passa a se constituir como o maior 

componente gerador de doenças crônico-degenerativas: a longevidade e a maior 

exposição a fatores de risco a essas doenças (Kligerman, 1999). 

A persistência, a acentuação ou a introdução de novos hábitos de vida das 

pessoas podem induzir ou propiciar o desenvolvimento das neoplasias malignas.  

Nesse enfoque, o tabagismo aparece como importante exemplo, pois o hábito 

de fumar cigarros, charutos, cachimbos, cigarros de palha apresenta relação causal 

com cânceres de pulmão, cavidade bucal, lábio, laringe, faringe, esôfago, pâncreas e 

bexiga. O tabagismo, ultimamente, tem se evidenciado, também, entre a população 

feminina como elemento carcinogênico do câncer de colo uterino. Assim, em nosso 
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país, dentre as dez primeiras localizações primárias dos cânceres que mais matam, 

três delas – trato respiratório, esôfago e pâncreas – são, sem dúvida, relacionadas ao 

tabagismo (Gadelha, 1990). 

Tem sido, também, avaliada a relação entre álcool e câncer em nosso país, 

com estabelecimento de associação epidemiológica entre o consumo de álcool e 

cânceres da cavidade bucal e de esôfago, sendo que o uso combinado de álcool e 

tabaco aumenta ainda mais o risco de câncer, nessas e em outras localizações 

(Franco, 1989; Victoria et al. 1987). 

Percebe-se, assim, que o aumento da expectativa de vida, a industrialização e 

a urbanização são fatores determinantes sociais associados ao surgimento do câncer, 

notando-se que sua incidência é acentuadamente mais alta nas regiões mais 

desenvolvidas do ponto de vista econômico. 

O estudo das taxas de mortalidade por câncer no Brasil reflete de forma muito 

clara o quadro social de nosso país, onde doenças ligadas à pobreza convivem com as 

afecções crônico-degenerativas, típicas de uma sociedade com uma expectativa de 

vida consideravelmente alta, sendo que, dentro deste último grupo, o câncer vem 

ocupando lugar destacado. 

De acordo com as Estimativas sobre a Incidência e Mortalidade por Câncer 

no Brasil, em 2001 seriam registrados 305.330 casos novos e 117.550 óbitos por 

câncer. Para o sexo masculino eram esperados 150.450 casos e 63.330 óbitos, 

enquanto para o sexo feminino eram estimados 154.880 casos e 54.220 óbitos. O 

câncer de pele não melanoma seria o principal a acometer a população brasileira 

(54.460 casos), em seguida as neoplasias malignas da mama feminina (31.590 casos), 

estômago (22.330 casos), pulmão (20.835 casos) e próstata (20.820 casos). Nos 

últimos dez anos, o Brasil avançou muito no que diz respeito aos registros de câncer 

populacional, fontes únicas de dados de incidência, numa tentativa de se conhecer a 

magnitude da doença  para planejamento de ações e programas de controle, bem 

como a definição de políticas públicas e alocação de recursos (Kligerman, 2001). 

Por outro lado, o avanço tecnológico, tanto do ponto de vista diagnóstico 

quanto terapêutico, tem permitido curar uma série de doenças, evidenciando, no 

entanto, aquelas que, como o câncer, ainda não foram controladas, o que parece 

explicar, de certa forma, o aumento relativo dos índices de prevalência dessa doença. 
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O acesso à assistência médica e a qualidade dessa assistência  também são 

indicadores das próprias contradições regionais em que vivemos. O estágio 

avançado, muitas vezes intratável, em que os casos chegam aos hospitais, são 

indicadores da maior ou menor complexidade de meios diagnósticos, do acesso ao 

tratamento, enfim da organização do sistema de saúde. Tomando como exemplo o 

câncer de boca, que é próprio de pessoas de baixo nível socioeconômico, tabagistas e 

alcoolistas, é um tipo de câncer que seria fácil e precocemente diagnosticado, e 

talvez nem ocorresse,  caso essas pessoas tivessem melhor instrução, alimentação 

adequada e maior acesso à assistência médica e odontológica. 

Dentro da perspectiva econômica, o diagnóstico e o tratamento do câncer 

envolvem, geralmente, procedimentos de alto custo, realizados por equipes 

multiprofissionais, demandando internações hospitalares e estendendo-se por 

prolongados períodos de tempo. 

A situação que permeia o sistema de saúde brasileiro, inclusive o SUS que 

representa a maioria  desse sistema, configura conflitos de interesses, sendo que o 

nível primário, majoritariamente público, de menor custo e de maior resolubilidade 

em termos de saúde pública, tem mínimas chances de se articular com o nível 

terciário, majoritariamente privado, de maior custo e menor resolubilidade.  

Kligerman (2000) fornece um panorama geral da implantação da assistência 

oncológica no SUS. Historicamente, o Brasil jamais havia contado com um sistema 

de saúde estruturado, sendo o SUS a primeira tentativa real nesse sentido.  

Na época da proclamação da República surgiu a necessidade premente de se 

controlarem as doenças infecto-contagiosas importadas e exportadas, fazendo com 

que o sanitarismo se estabelecesse como modelo, com características que se 

mantiveram dominantes até os anos 70, quando se iniciaram a institucionalização e o 

aumento da cobertura assistencial, com campanhas sanitárias, intervenções 

repressivas com transferência de responsabilidades para os cidadãos, bem como a 

centralização, levando a decisões tecnocráticas e ao corporativismo. 

O Estado Novo trouxe os direitos trabalhistas e a consolidação dos Institutos 

de Aposentadoria e Pensões – IAP,  pelo poder dos sindicatos e a prática liberal 

utilitarista. Assim, a cobertura de assistência à saúde se dirigia unicamente ao 

trabalhador. Pela necessidade de cobertura aos excluídos do processo formal  de 
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trabalho e à população rural, por volta de 80% da população, essa assistência passou 

a ser efetivada pelas Santas Casas e as Ordens Beneficentes, com o Governo atuando 

com poucos hospitais, hospícios e asilos (inclusive sanatórios e leprosários). 

No período de 1946 a 1964, esse modelo se fortaleceu e os órgãos públicos de 

saúde passaram a assumir o atendimento à população marginal e o sistema de Pronto-

Socorro, verificando-se uma rápida expansão da Medicina Previdenciária com a 

compra, pelo Governo, de serviços médico-hospitalares de prestadores privados. 

Iniciou-se também, nesse período, o pensamento do papel do Estado na implantação 

de um efetivo sistema de saúde, sob gestão municipal. 

Essa proposta foi repentinamente truncada pelo Golpe Militar, em 1964. Até 

1976 o sistema de saúde brasileiro se caracterizou por uma centralização geral, 

arbítrio na alocação de recursos, legislação de exceção, cuidados individuais como 

modelo de saúde, crescimento abrupto do número de médicos e dentistas, 

financiamento público de um grande número de hospitais, laboratórios e serviços 

privados. 

No final da Ditadura Militar, em conseqüência da demanda de setores 

organizados,  de sucessivas crises econômicas  e queda da arrecadação 

previdenciária, surgiu a necessidade de se repensar o modelo de assistência à saúde. 

Sob orientação da Organização Mundial da Saúde verificaram-se as Ações Integrais 

de Saúde, estimuladas pelas políticas de Atenção Primária à Saúde e Saúde para 

Todos no ano 2000, desenhando-se os conceitos para o atual sistema de saúde em 

nosso país: Universalidade, para garantir justiça social; Integralidade, para incorporar 

ações coletivas e preventivas; Unificação, para hierarquizar os níveis de 

complexidade do sistema e o fluxo de indivíduos sãos e doentes dentro dele; 

Descentralização, como modelo administrativo. 

Na década de 80, nasce o Sistema Único e Descentralizado de Saúde – SUDS 

e em 1990, com a promulgação da Lei Orgânica de Saúde, é criado o SUS, que 

nasceu mantendo as características práticas da situação anterior: um sistema de 

prestação de serviços (a maior parte pelo setor privado), financiado pelo setor 

público e destinado às parcelas majoritárias da população brasileira, de pouco peso 

político. 

O sistema de saúde brasileiro é formado por três setores:  
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1. o SUS, presente nos níveis primário e secundário e nas áreas de alto custo do 

nível terciário. Comporta não apenas os serviços públicos, como postos, 

centros, hospitais e institutos públicos – municipais, estaduais e federais – e 

os hospitais universitários, mas também, serviços privados.  

2. serviços de saúde dos ministérios militares, com clientela, orçamento e 

regulamentação próprios; 

3. assistência médica privada, atuando no nível secundário e, essencialmente, no 

nível terciário do sistema e que comporta médicos particulares, planos, 

seguros, convênios e cooperativas, bem como estatal, Banco do Brasil, 

Petrobras, hospitais previdenciários entre outros. 

 

O nível primário de atenção à saúde é composto pelas Unidades Básicas 

(UBs), Postos e Centros de Saúde, oferecendo serviços externos, ambulatoriais, nas 

áreas da promoção de saúde (puericultura, vacinação, pré-natal, fluoretação dentária), 

bem como na prevenção e detecção de doenças (hipertensão, câncer, diabete melito), 

funcionando essencialmente com base em quatro áreas fundamentais da atividade 

médica: Pediatria, Ginecologia, Clínica Médica e Medicina Social. 

O nível secundário congrega as maternidades, pronto-socorros, hospitais 

distritais, bem como as policlínicas, clínicas, casas de saúde e centros médicos, em 

que se contempla um atendimento ambulatorial e de internação, clínico e cirúrgico, 

restrito ou não a uma especialidade. 

No nível terciário estão os hospitais gerais, os hospitais de clínicas e os 

hospitais especializados no tratamento ou estudo de doenças específicas. A 

denominação terciário-quaternário está sendo usada para serviços mais complexos 

como é o caso das unidades hospitalares do Instituto Nacional de Câncer. 

É esperado que esses serviços, que compõem o sistema de saúde, sejam em 

um número determinado pela população que cobrem, bem como adequadamente 

distribuídos pela área geográfica onde habita essa população, mantendo entre si uma 

relação que possa garantir um fluxo ágil de encaminhamentos e atendimentos, de 

modo a serem eficazes e eficientes. 

Esses fatores são de fundamental importância para uma adequada assistência 

oncológica. 
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A prevenção e detecção precoce de cânceres são atribuições de programas 

nacionais estruturados pelo Ministério da Saúde e coordenados pelo Instituto 

Nacional de Câncer – INCa, em trabalho conjunto com as secretarias estaduais e 

municipais de saúde. 

A história do INCa começa na década de 30, com a reorientação da política 

nacional de saúde, devido ao aumento da mortalidade por doenças crônico-

degenerativas, incluindo o câncer (Kligerman, 2002 e 2001). 

Com o objetivo de desenvolver uma política nacional de controle do câncer, é 

instituído, em 1941, o Serviço Nacional de Câncer – SNC e, três anos mais tarde, o 

Centro de Cancerologia é transformado no Instituto de Câncer, um órgão de suporte 

executivo vinculado àquele Serviço. Em 1961, o novo regimento do Instituto é 

aprovado com o reconhecimento oficial de Instituto Nacional de Câncer e atribuição 

de novas competências nos campos assistencial, científico e educacional. 

Desenvolvem-se, nessa época, os programas de formação de recursos humanos 

especializados, para todo o país. Em 1967, é criada a Campanha Nacional de 

Combate ao Câncer – CNCC, com a proposta de agilizar, financeira e 

administrativamente, o controle do câncer no Brasil. Em 1969, apesar dos protestos, 

o Instituto é desligado do Ministério da Saúde, sendo a ele reintegrado em 1972, 

graças aos movimentos de resistência e de luta internos e externos, passando a ser 

subordinado diretamente ao Gabinete do Ministro da Saúde. 

No início da década de 80, o INCa teve um grande crescimento, recuperando-

se como órgão fundamental para a política de controle do câncer em nosso país. 

Desde então e até os dias de hoje, desenvolve ações contínuas, de âmbito nacional, 

abrangendo, dentro de seus programas, múltiplos aspectos do controle do câncer: 

informação (registros de câncer), combate ao tabagismo, prevenção de cânceres 

prevalentes, educação em cancerologia  e divulgação técnico-científica. 

O INCa é, assim,  o órgão do Ministério da Saúde responsável por 

desenvolver e coordenar ações integradas para a prevenção e controle do câncer no 

âmbito nacional.  

O Ministério da Saúde publicou, em 02/09/98, a portaria 3.535, considerando 

parecer do Conselho Consultivo do INCa e da Coordenação de Normas para 

Procedimentos de Alta Complexidade (COPAS/DAPS/SAS), definindo critérios para 
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o cadastramento de centros de atendimento em oncologia, visando a garantir a 

assistência integral aos pacientes oncológicos e estabelecer uma rede hierarquizada 

de serviços. Esses centros cobririam ações desde a área de prevenção, detecção 

precoce até o diagnóstico e tratamento. 

Concomitante à portaria 3.535, é publicada a portaria 3.536 (02/09/98) 

determinando a implantação da Autorização de Procedimento Ambulatorial de Alto 

Custo – APAC para a oncologia, para cumprir, como em outras áreas, a finalidade 

básica de regular as informações, propiciando a cobrança dos procedimentos 

realizados.  

Uma portaria posterior – 255/99 – permitiu o cadastramento de serviços de 

quimioterapia ou radioterapia isoladamente, com a garantia da integralidade das 

ações e sob avaliação do gestor. 

Em 28/12/99 o Ministério divulgou a portaria 1.478, determinando às 

Secretarias de Estado e aos municípios em gestão plena, a criação das Centrais de 

Programação e Regulação da Assistência Oncológica em seus respectivos âmbitos de 

atuação, visando a garantir o atendimento integral; estabelecer as portas de entrada 

do sistema, seus fluxos assistenciais e sua efetiva organização hierarquizada; garantir 

que o controle do sistema seja efetivamente dos gestores do SUS e não dos 

prestadores de serviços; acolher o usuário, disponibilizando as informações 

necessárias sobre os serviços e sobre os seus direitos. 

Assim, os doentes são cuidados pelas instituições médico-hospitalares, bem 

como serviços isolados de quimioterapia e de radioterapia, os quais quando 

incorporados a unidades hospitalares formam os CACON – Centros de Alta 

Complexidade em Oncologia, assim definidos nas Diretrizes para Reorganização, 

Reorientação e Acompanhamento da Assistência Oncológica (Governo do Rio de 

Janeiro, Secretaria de Estado da Saúde, 2000). 

 

CACON I – São hospitais gerais competentes para diagnóstico e tratamento 

das neoplasias malignas mais freqüentes no Brasil: pele, mama, colo uterino, pulmão, 

estômago, intestino, próstata, além dos tumores linfoematopoiéticos, bem como os da 

infância e da juventude. Devem dispor de todos os recursos humanos e equipamentos 

instalados dentro de uma mesma estrutura organizacional para o atendimento ao 
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paciente numa perspectiva multiprofissional integrada. Podem ter Serviço de 

Radioterapia próprio, ou manterem contrato formal com algum outro Serviço. 

Necessariamente devem possuir as seguintes modalidades assistenciais: diagnóstico, 

cirurgia oncológica, oncologia clínica, psicologia, serviço social, hemoterapia, pronto 

atendimento para as emergências oncológicas, nutrição, terapia ocupacional, 

farmácia, reabilitação e cuidados paliativos. Devem manter intercâmbio técnico-

científico com pelo menos um CACON II ou III; 

 

CACON II – São instituições que se dedicam,  prioritariamente, ao controle 

do câncer, desenvolvendo ações de prevenção, detecção precoce, diagnóstico e 

tratamento das neoplasias malignas mais freqüentes em nosso país, caracterizando-se 

pela disponibilização de todos os recursos humanos e equipamentos instalados dentro 

de uma mesma estrutura organizacional, pelos quais são diretamente responsáveis. 

Além das modalidades assistenciais de um CACON I, devem prestar atendimento 

em: radioterapia, cirurgia de cabeça e pescoço, odontologia, oftalmologia, pediatria 

cirúrgica, plástica reparadora, cirurgia de tecido ósseo e conjuntivo, unidade de 

órteses e próteses, fonoaudiologia, emergência oncológica, e voluntariado. Devem, 

também, desenvolver projetos de pesquisa oncológica e oferecer cursos de 

treinamento e atualização; 

 

CACON III – São as instituições que se dedicam, exclusivamente, ao 

controle do câncer, desenvolvendo ações de prevenção, detecção precoce, 

diagnóstico e tratamento de qualquer tipo e localização de neoplasias malignas, 

caracterizando-se por possuírem todos os recursos humanos e equipamentos 

próprios. Além das modalidades assistenciais dos CACON I e II, devem prestar 

atendimento em:  radioterapia de alta complexidade, neurocirurgia, biologia 

molecular, cuidados paliativos com assistência domiciliar, imagenologia com 

estereotaxia e ressonância magnética, unidade de transplante de medula óssea, 

laboratório de histocompatibilidade (que pode ser terceirizado), unidade de medicina 

nuclear equipada com gama-câmara. Devem oferecer residência médica, programas 

de treinamento e especialização e programas de prevenção, detecção precoce e de 

pesquisa na área do câncer. 
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SERVIÇOS ISOLADOS DE QUIMIOTERAPIA E/OU 

RADIOTERAPIA – São Unidades Ambulatoriais que, na maioria das vezes, 

encontram-se fora da estrutura de um hospital geral, tendo a necessidade, para 

cadastramento ao SUS, de um conjunto de referências para outros hospitais e/ou 

serviços já cadastrados ao SUS e que possam garantir a  complementação  da 

assistência não oferecida nesses Serviços, dentro de uma perspectiva de 

“integralidade”.  

A atual disponibilidade de centros e serviços isolados, em todo país, atende 

adequadamente apenas a um quarto  da população nacional. Uma análise do Estado 

do Rio de Janeiro, tanto ao nível regional como estadual, evidencia que essa situação 

praticamente se repete em todos os Estados do Brasil (Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, Secretaria de Estado da Saúde, 2000). 

O INCa propõe, na tentativa de melhorar esse quadro, a implantação de uma 

efetiva assistência oncológica no SUS, com a expansão de CACON considerando 

que a cobertura de 75% da população brasileira é feita pelo SUS e a necessidade de 

um CACON para cada 715.000 habitantes (Kligerman, 2000). 

A assistência psicológica tornou-se obrigatória dentro do suporte de 

atendimento em oncologia, como um dos critérios para cadastramento junto ao SUS. 

A determinação consta na Portaria nº 3.535 do Ministério da Saúde, publicada no 

Diário Oficial da União de 14/10/98, que revoga a Portaria SAS/MS/Nº 170/93. 

 

 

2.3- A ASSISTÊNCIA AO CÂNCER EM CAMPINAS-SP 

 
 

Campinas é hoje a terceira maior cidade do estado de São Paulo ao nível 

populacional. O município tem 968.172 habitantes, que ocupam uma área de 795,7 

mil quilômetros quadrados, de acordo com o Censo Demográfico 2000 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Pólo de uma região metropolitana 

formada por 19 cidades, a região é responsável por 9% do Produto Interno Bruto –

PIB paulista, 17% da produção industrial e 10% de toda a produção agroindustrial do 
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Estado. É também um dos maiores mercados consumidores do Brasil e figura entre 

as cinco principais praças bancárias do país em valor de compensação de cheques. 

O investimento em pesquisas é outro destaque da cidade, que detém cerca de 

30% da produção científica e tecnológica brasileira, com ênfase para os setores de 

alimentos, telecomunicações e informática. Na área da educação, Campinas registra 

uma das menores taxas de analfabetismo do país: 6,2%. Além dos núcleos 

educacionais de ensino fundamental e médio, destacam-se duas grandes 

universidades: a Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, uma das maiores 

da América Latina e a Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUCCamp. 

Apresenta um perfil sócio-econômico-cultural característico de cidades que 

passaram, num curto espaço de tempo, por um processo de crescimento acelerado e, 

de certa forma, desorganizado. Uma intensa migração ocorreu nos últimos 30 anos, 

trazendo áreas de favelas e invasões junto a pólos de grande desenvolvimento 

econômico, tecnológico e cultural, retratando uma sociedade dicotomizada. 

Acompanhando esse movimento, a rede de saúde municipal é significativa, 

tanto na área pública como na privada, constituindo-se numa referência regional.  

O sistema público de saúde envolve uma complexa  rede de serviços e 

instâncias de gestão e controle social. O município torna-se gestor pleno a partir de 

1996, o que quer dizer que todas as decisões relativas ao gerenciamento de sua rede 

própria, conveniada e contratada passam a se dar no âmbito municipal. 

Para tanto, foi criada a Coordenadoria de Avaliação e Controle – CAC, a 

qual, desde 1996, passou a controlar os serviços conveniados e contratados sob a 

gestão municipal, constituindo-se a rede básica sob a gerência de cinco Distritos de 

Saúde, que surgem a partir de 1998, como conseqüência da complexidade e da 

abrangência do sistema.  

Atualmente, são 46 as unidades básicas de saúde (UBs) as quais, tendo como 

base um novo modelo assistencial (Projeto Paidéia – Programa de Saúde da Família) 

realizam atendimento ambulatorial, ações de vigilância à saúde e educação em saúde 

junto à população da sua área de abrangência e 15 centros de atendimento 

secundários. 

De acordo com a complexidade dos casos detectados nas UBs, é realizado o 

encaminhamento para as unidades de referência concentradas nos ambulatórios de 
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cerca de 28 especialidades, enfatizando o diagnóstico e tratamento, incluindo a 

questão da vigilância, que deve permear todos os níveis de atenção. Se necessário, 

em busca da resolubilidade, o encaminhamento é feito para a rede hospitalar, tanto 

para internação quanto para acompanhamento ambulatorial especializado, como é o 

caso da Oncologia. 

Nessa área – Oncologia –  Campinas é referência regional. No setor público, a 

rede hospitalar que responde pelo atendimento do paciente oncológico (internação e 

atendimento ambulatorial) compreende os serviços que estão no âmbito da: 

Gestão Municipal:  Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, Hospital e 

Maternidade Celso Pierro, Real Sociedade Beneficiência Portuguesa, Irmandade de 

Misericórdia da Santa Casa, Hospital Albert Sabin e Maternidade de Campinas. 

Gestão Estadual: Hospital das Clínicas da Unicamp, CAISM, Centro Infantil 

Boldrini (filantrópico e com a participação da Unicamp). 

Desses, quatro são cadastrados no Ministério da Saúde como Centro de Alta 

Complexidade em Oncologia – CACON: H.C. da Unicamp, CAISM, Centro Infantil 

Boldrini e Hospital e Maternidade Celso Pierro (Secretaria Municipal de Saúde de 

Campinas, 2001/2002). 

O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti foi fundado em 21/10/1974, através da 

Lei Municipal 4.426, com a finalidade de prestar atendimento na área de 

urgência/emergência aos cidadãos não previdenciários do município de Campinas. 

Atualmente o hospital atende aos pacientes do SUS, sendo uma instituição com 

características de hospital geral. Possui 180 leitos distribuídos entre clínica e cirurgia, 

com enfermarias para adultos e pediatria. Realiza, em média, 700 a 800 consultas/dia 

no Pronto Socorro para adultos e uma média de 600 internações mensais.  

Embora não sendo um hospital-escola, tem um programa de residência 

médica reconhecido pelo MEC e é campo de estágio para universitários de 

fisioterapia e para escolas de enfermagem sendo, portanto, um hospital de ensino. 

O perfil da população usuária aponta para uma predominância de pacientes do 

sexo masculino (56%), na faixa etária considerada economicamente ativa, de 30 a 50 

anos (58%), residentes no município de Campinas (72%). A renda familiar gira em 

torno de zero a um salário mínimo (74%) e com 24% de desempregados (Hospital 

Municipal Dr. Mário Gatti, 2002). 
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 O Serviço de Radioterapia do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, 

conveniado ao CACON do Hospital e Maternidade Celso Pierro- PUCC, foi fundado 

em novembro de 1976 e se caracteriza como serviço ambulatorial que oferece 

assistência aos casos de neoplasias malignas indicadas para esse tipo de tratamento. 

Atualmente estruturado para 700 casos novos/ano, vem atendendo cerca de 120 

pacientes/mês em consulta médica e 2.000 aplicações/mês. Funciona com dois 

aparelhos: Theratron-780 e Stabilipan, oferecendo Cobaltoterapia e Teleradioterapia.  

Caracterizando-se como centro regional, sua demanda se divide entre os 

pacientes moradores na cidade de Campinas (36%) e da região (64%), todos da rede 

SUS. 

Apesar de ter se desenvolvido como hospital terciário, referência em urgência 

e emergência, o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti tem a proposta de ampliar sua 

ação na assistência oncológica, com a implementação do Centro Municipal de 

Atenção Integral aos Portadores de Cânceres com a complexidade de CACON I, 

objetivando qualificar a assistência e garantir atendimento integral aos pacientes. 

Entende-se a grande contribuição que o acesso a adequados serviços médico-

assistenciais representam para a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos e da 

sociedade como um todo. 

A Constituição do Brasil (Brasil, 1988) dispõe em seu Art. 196: 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção e 

recuperação”. 

A Constituição de 1988 traz relevantes alterações no sistema de saúde, com a 

criação do Sistema Único de Saúde – SUS, implementado a partir de 1990, 

institucionalizando a universalidade da cobertura do atendimento, bem como a 

uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços de saúde para populações 

urbanas e rurais. 

Quem passa, porém, por portas de hospitais e ambulatórios públicos pode 

verificar  as enormes filas de espera, com doentes chegando pela madrugada, na 

tentativa de assegurar o direito de ser atendido. Freqüentemente o número excessivo 

de pacientes leva os médicos a exames rápidos e, se eventualmente necessário, 
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encontrar-se-ão dificuldades para a internação do paciente. A situação se agrava com 

o alto custo e a demora dos exames clínicos, remédios, gastos com transporte e as 

incertezas dos tratamentos. 

As desigualdades no uso de serviços de saúde, desde a atitude de buscá-los, 

como na obtenção do acesso e benefício com o atendimento recebido, refletem as 

desigualdades individuais no risco de adoecer e morrer, bem como nas diferentes 

reações comportamentais frente à doença e às características da oferta de serviços de 

saúde que cada grupo social oferece a seus membros (Travassos et al., 2000).  

No mundo “não desenvolvido”, do qual fazemos parte, a característica 

principal é a ausência de condições de atendimento às necessidades básicas para a 

grande maioria da população. 

Assim, a análise do funcionamento do sistema de saúde e de seus efeitos na 

Qualidade de Vida da população pode ser encarada sob diferentes perspectivas, 

levando-se em conta a forma de organização do próprio sistema, da demanda e da 

população atendida.   

 

 

2.4- FATORES PSICOSSOCIAIS DO CÂNCER 
 

 

Poucas doenças demonstram ser tão dependentes de uma etiologia 

multifatorial como o câncer, com a necessidade do reconhecimento dos inúmeros 

fatores psicossociais que envolve. 

Atualmente, tendo em vista os avançados processos terapêuticos utilizados no 

tratamento do câncer, o mesmo parece estar adquirindo características de doença 

crônica e, em muitos casos, passível de cura, fazendo com que surja uma maior 

preocupação com a dimensão social envolvida na recuperação completa do estado de 

saúde e na integração do indivíduo à sociedade (Valle, 1994). 

O aumento da sobrevida e da possibilidade de cura exige maior abrangência 

nos estudos e nos cuidados não apenas biológicos, mas também sociais e 

psicológicos, buscando o atendimento das várias necessidades desse paciente. 
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Além dos aspectos técnicos/clínicos envolvidos no diagnóstico e tratamento 

do câncer, o que definitivamente o inclui na agenda da Saúde Pública é o seu 

impacto social e econômico. O custo social é altíssimo considerando-se o sofrimento 

do indivíduo e de sua família, bem como a perda de anos de vida, o que afeta 

conseqüentemente sua produção  (Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, 

2001/2002). 

 A maneira como o grupo social percebe e recebe um determinado fenômeno, 

como no caso o surgimento de uma enfermidade e a necessidade de um tratamento, 

irá refletir no paciente, que é uma das células integrantes do sistema social. 

De acordo com Rey (1992), a saúde é uma expressão do desenvolvimento 

humano e sua manutenção é o resultado do funcionamento integral da sociedade, 

manifestado em seu conjunto por meio de algumas instituições sociais relevantes 

como a família, o trabalho e a escola. 

Numa situação de falta ou perturbação da saúde, o indivíduo sente e sofre de 

maneira pessoal, conforme suas vivências anteriores, de enfermidades na família ou 

no seu grupo de relações. Assim como todos os papéis sociais, o de “doente” também 

é regulado e codificado por determinadas expectativas de conduta e comportamento 

que incluem obrigações e privilégios. 

O enfermo passa a ser considerado, de maneira geral, dependente da sua 

própria família e da sociedade, que espera dele um desejo de cura e sua busca. Cabe 

à sociedade fazer com que esse seu membro possa se curar. Ao paciente cabe o 

empenho em se tratar, procurar o atendimento, cumprir as prescrições feitas, 

cooperar com o médico. Quando algumas dessas expectativas não acontecem, 

desencadeiam-se conflitos.  

Existe uma relação de isenção de responsabilidade e de autonomia com o 

papel de doente, impedindo, quase sempre, uma vida ativa e de satisfação. Esses 

impedimentos fazem parte, de um lado das expectativas sociais e, de outro, do estado 

psicológico do paciente que não encontra motivação para a busca  de satisfações e 

para experienciar o prazer  (Vasconcellos, 2000). 

Como toda doença grave, o câncer traz ao doente e à sua família a 

possibilidade de morte iminente, provocando profundas alterações em sua rotina e 

em suas vidas. 
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A maneira de ver, interpretar e vivenciar essa situação determinará suas 

reações emocionais, as mudanças em sua dinâmica existencial, em suas crenças, 

podendo interferir em sua Qualidade de Vida. 

O significado do câncer é muito particular e pessoal, dependendo de variados 

fatores, que envolvem o momento de vida em que o paciente recebe o diagnóstico, 

experiências passadas, preconceitos culturais e as informações obtidas pelos meios 

de comunicação (Garcia et al., 1996). 

A necessidade de adaptação ao enfrentamento de um grave diagnóstico e a 

um prolongado e dolorido tratamento, bem como à constante ameaça de uma recaída 

ou de intercorrências envolvem grandes dificuldades pessoais e sociais,  vivência de 

situações novas e o acúmulo de perdas significativas. 

Um diagnóstico de câncer representa o início de experiências muito sofridas, 

que podem gerar variadas emoções (Brown, 1989). Esse período inicial é bastante 

difícil, o paciente e os familiares vivenciam incertezas, angústias, reações de 

incredulidade, questionamentos e demora na aceitação da realidade (Valle, 1997). 

Kluber-Ross (1987) encontrou, em seus estudos sobre pacientes com doenças 

graves, fases de negação da doença ou interpretação equivocada; raiva de si mesmo, 

da doença, da família, de Deus ou de outros; barganha ou negociação de saúde, do 

tempo ou outros; depressão, sentimento de impotência diante da situação e, por fim, 

a aceitação com resignação e adaptação. 

É importante levar em consideração o momento de vida do paciente em que 

está ocorrendo esse diagnóstico. Para os idosos geralmente traz medo da dependência 

durante o curso da doença e, possivelmente, até a morte. Para os mais jovens, o 

câncer significa ameaça a seus planos de vida, carreira profissional, sexualidade, 

família, entre outros.  

Percebe-se que essas dificuldades são vivenciadas de modo individual, de 

acordo com a história de vida, recursos internos e a idade em que se encontra o 

paciente.  

Adolescentes, particularmente, manifestam problemas específicos quanto a 

mudanças na aparência física, como medo de parecer ridículo, de não suportar 

brincadeiras inconvenientes de colegas ou o desconforto em falar sobre a doença 

(Sexson & Madan-Swain, 1993). Esses problemas envolvem a afirmação da 

 
 



 

33 

personalidade, na adolescência, que depende consideravelmente da identificação com 

grupos sociais. Os efeitos colaterais dos tratamentos, temporários ou não, bem como 

as dificuldades de convívio pelas freqüentes internações ou tratamentos 

ambulatoriais podem interferir nesse processo de socialização e, conseqüentemente, 

na afirmação de identidade. 

As crianças, geralmente, manifestam ansiedade de separar-se dos pais, medo 

de procedimentos invasivos, dolorosos, até então desconhecidos, sentimentos de 

diferença em relação aos irmãos, colegas, amigos, dificuldade de controle emocional, 

de impulsos agressivos, bem como da distinção entre fantasia e realidade. 

Durante o tratamento, os pacientes sofrem com possíveis alterações na 

aparência física, na auto-imagem corporal, bem como com eventuais limitações e 

impedimentos a algumas atividades de rotina, podendo prejudicar a auto-estima e a 

socialização do paciente (Abby & Wasserman, 1992). 

Preconceitos e expectativas dos grupos sociais do enfermo interferem nas 

atitudes tomadas pelo mesmo frente à doença, influenciando suas reações à situação 

vivenciada, na medida em que  trazem, de alguma maneira, a expressão da aceitação 

social. 

O estigma do câncer  permanece em nossa sociedade e em nossa cultura, 

marcando negativamente seus portadores,  apesar do progresso da medicina, o qual 

traz maiores chances de cura e possibilidades de uma longa sobrevida. Embora, 

atualmente, fale-se mais abertamente sobre a doença, o medo permanece, parecendo 

que a palavra “câncer” é um sinônimo de “morte”, com natural impacto sobre os 

envolvidos. 

Existem significados ou interpretações individuais sobre o conceito que uma 

pessoa faz sobre o câncer, dependendo de vivências anteriores e os resultados 

positivos ou negativos que ficaram dessas experiências.    

 A forma sensacionalista com que são transmitidas as notícias sobre o câncer 

pelos meios de comunicação também dificulta  a avaliação da real importância das 

informações.  

As diversas formas de tratar o câncer, por sua vez, provocam reações 

psicológicas peculiares que exigem reconhecimento da equipe multiprofissional para 

um atendimento de suporte integral e orientação adequada. 
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Em relação ao tratamento cirúrgico é comum a manifestação de reações 

emocionais particulares. De acordo com Garcia, Wax e Chwartzmann (1996), o 

medo e a ansiedade são reações universais das pessoas antes de um procedimento 

cirúrgico.  

No caso do câncer, muitas vezes, a cirurgia é realizada para diagnóstico – 

estadiamento (biópsia) – e a divulgação do resultado requer o prazo de alguns dias. O 

paciente e familiares vivenciam um período de grandes expectativas, podendo 

ocorrer a manifestação de sintomas depressivos, transtornos de ansiedade, anorexia, 

agressividade, entre outros (Correia, 2000). 

As cirurgias que envolvem um significado de mutilação como as de mama, 

membros, órgãos genitais, face, perda das funções intestinais, urinárias, perda da voz, 

trazem, especialmente, além de sentimentos angustiantes, dificuldades para a 

reintegração profissional e social. 

A quimioterapia é conhecida e considerada como “assustadora” pelos 

inúmeros efeitos colaterais que, muitas vezes, são responsáveis pelos medos e 

recusas ao tratamento, mesmo quando indicados para melhora dos sintomas e para 

possibilidades de cura em alguns tipos de tumor. Muitas vezes é nesse período de 

tratamento que o paciente entra concretamente em contato com a doença, antes 

apenas descrita nos exames realizados. As náuseas, vômitos, mucosites, constipação 

intestinal, diarréias, alterações sobre a pele, unhas, a queda de cabelo (alopécia) 

trazem a desfiguração física, a mudança da auto-imagem corporal e preocupações 

angustiantes em relação à aceitação social, à interrupção da atividade profissional, 

medo de desemprego, incertezas em relação à eficácia do tratamento. Como, nem 

sempre, as melhoras físicas são sentidas imediatamente e no grau desejado, as 

fantasias e desconfianças se intensificam, despertando sentimentos variados que 

podem culminar com um quadro de depressão (Correia, 2000,1999). 

Por outro lado, a Radioterapia estabelecida como método terapêutico, desde o 

século XIX, tem evoluído, continuamente, em termos de equipamentos e técnicas. 

Esses avanços são pouco conhecidos da população leiga que se prende a medos e 

preconceitos em relação à radiação, lembrando-se dos lastimáveis acontecimentos de 

Hiroshima, Chernobyl e Goiânia. Além dessas significações internalizadas 

negativamente, existem sentimentos de apreensão referentes a queimaduras, radiação 
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em excesso, efeitos colaterais, bem como dificuldades reais que ocorrem durante o 

tratamento como o  desconforto pelo posicionamento e imobilidade durante as 

aplicações, ansiedade pelas marcações na pele e o medo da solidão e abandono na 

sala de aplicação, o qual se agrava quando se trata de paciente claustrofóbico (Faria, 

1989; Soares, 1996; Salvajoli & Weltman, 1996). 

As conseqüências psicossociais de um diagnóstico de câncer incluem medo 

de recorrência da doença ou da morte, estresse da família, isolamento social, redução 

de energia física e emocional, alterações na auto-imagem, a perda de expectativas 

futuras e encargos financeiros. Esses problemas, ou alguns deles, podem ser 

extremamente estressantes, sendo que sua cronicidade pode produzir sérios 

transtornos de ajustamento (Spiegel & Diamond, 1998). 

Assim como alguns pacientes manifestam significativa angústia no início do 

tratamento (Hughes, 1982), revelando ansiedade em relação à recidiva (Quigley, 

1989; Koocher & O’Malley, 1981), outros apresentam dificuldades sexuais  ou medo 

da morte (Tross & Holland, 1989). 

Durante o tratamento, este é sempre uma presente recordação da ameaça da 

doença estimulando e mantendo a ansiedade, muitas vezes, reduzindo a adesão ao 

mesmo (Itano et al., 1983). 

Alguns pacientes parecem ser mais vulneráveis aos distúrbios de humor que 

outros e estratégias de intervenção podem favorecer ajustamento, sugerindo que um 

suporte psicossocial será extremamente eficiente nessa situação. Pesquisas mostram 

que os padrões de enfrentamento dos pacientes com câncer e os tipos de necessidades 

psicossociais que revelam não mudam significativamente após o diagnóstico inicial. 

Além disso, dados sugerem uma relação inversa entre esforços para reprimir emoção 

e angústia, isto é, esforços para suprimir a disforia parecem aumentá-la. Isso leva à 

consideração de que técnicas psicoterapêuticas visando a facilitar a expressão das 

emoções devem favorecer alívio da angústia e melhor preparação para lidar com 

futuros eventos estressores, inevitáveis no curso da doença e tratamento (Classen et 

al., 1996). 

Estudos mostram que em muitos pacientes com câncer,  significativas 

manifestações de angústia e/ou ansiedade não são reconhecidas e esses  pacientes 

não são atendidos, devido a dificuldades para esse tipo de diagnóstico e tratamento. 

 
 



 

36 

Do lado do paciente existe o medo pelo estigma a problemas psicológicos e do lado 

da equipe de saúde, o diagnóstico tardio, a baixa prioridade para essa espécie de  

avaliação e a falta de padrões organizados para  planejamento desse diagnóstico e 

tratamento. Essas dificuldades apontam para a necessidade de serem desenvolvidos e 

implementados modelos de cuidados e tratamentos que possam prevenir, 

diagnosticar e tratar esses pacientes nos aspectos psicossociais (Holland , 2000).  

Essa autora descreve a elaboração de uma escala de avaliação em que coloca níveis 

de angústia relacionados a causas como: problemas com moradia, trabalho/escola, 

transporte, dificuldades conjugais ou com filhos, irritação, depressão, melancolia, 

nervosismo, religiosidade e descrença. Essas causas psicossociais aparecem, quase 

sempre, relacionadas e concomitantes a problemas físicos como dor, náusea, fadiga, 

insônia, febre, perda dos sentidos, constipação intestinal ou diarréia, inapetência, 

alterações urinárias, problemas sexuais, entre outros. Tal escala – Psychosocial 

Distress Practice Guidelines Pane –  foi desenvolvida pelo National Comprehensive 

Cancer Network (NCCN), composto por representantes de todas as disciplinas 

envolvidas no fornecimento de serviços de suporte psicossocial e aconselhamento em 

suas instituições, incluindo assistente social, enfermagem, psiquiatria, psicologia e 

clero. 

 Levy (2000) também propõe que esse tipo de avaliação deve envolver, desde 

o início do tratamento, profissionais da Saúde Mental, assistentes sociais e 

conselheiros religiosos, favorecendo aos pacientes com câncer e seus familiares um 

eficaz e efetivo alívio às suas angústias psicossociais e espirituais. 

Níveis iniciais de distúrbios do humor podem ser fortes indicadores de 

subseqüente angústia. Outros indicadores são uma história de depressão, baixa auto-

estima, controle externo e neurose. Por outro lado, afeto, afirmação e reciprocidade 

dentro do grupo familiar podem ser associados com diminuição da depressão e 

melhor funcionamento familiar (Primomo et al, 1990). 

Diferentes espécies de intervenções têm sido usadas para ajudar pacientes 

com câncer em relação às suas necessidades psicológicas e sociais. Muitas dessas 

intervenções são destinadas a auxiliar a pessoa a sentir-se menos desamparada e 

desanimada, para assumir maior responsabilidade em sua recuperação ou para aderir 

aos procedimentos médicos  (Fawzy et al, 1998). 
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Spiegel & Diamond (1998) sugerem métodos de intervenções terapêuticas 

como: intervenções cognitivas, incluindo esclarecimentos e educação sobre a doença, 

tratamento, prognósticos; suporte psicossocial, envolvendo psicoterapia, 

principalmente em grupo; expressão das emoções; reflexão sobre a morte; 

reordenação das prioridades da vida; intensificação do suporte familiar; comunicação 

com equipe de saúde; treinamento de modelos de comportamento. 

Em nosso país já existem pesquisas e publicações informativas sobre os 

direitos legais do paciente com câncer (Barbosa, 2002; Volpe, s/d) o que vem 

colaborando para o acesso à legislação vigente, à obtenção de benefícios e a direitos, 

num exercício da cidadania. 

Percebe-se, assim, que o câncer traz, desde seu início, uma série de 

conseqüências psicossocias que perduram, alteram-se ou somam-se durante o 

tratamento e mesmo após a alta. Essas complicações exigem, sempre, uma atenção 

especial e envolvem variados aspectos da vivência psíquica e social do paciente com 

câncer e de seus familiares, em busca da sua Qualidade de Vida. 

Qualidade de Vida! 

Afinal, como surgiu e quais as implicações desse termo tão utilizado 

ultimamente em vários segmentos de nossa sociedade e tão intensamente buscado na 

área da saúde – preventiva ou curativa? 
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3 – QUALIDADE DE VIDA 
 

 

3.1- EM BUSCA DO CONCEITO 
 

 

Qualidade de Vida!  

Será que temos a dimensão precisa do significado dessa expressão com a qual 

nos deparamos e à qual recorremos, com freqüência muitas vezes abusiva, no nosso 

dia-a-dia? Será que temos consciência clara do que ela representa para cada 

indivíduo? Quando afirmamos que é necessário buscarmos e lutarmos por uma 

melhor Qualidade de Vida não ouvimos opinião contrária. Parece que todos estão de 

acordo com essa busca,  com essa necessidade. Mas qual será o sentido que cada um 

está, particularmente, colocando nessa percepção? 

O conceito de Qualidade de Vida tem sido amplamente utilizado nos dias 

atuais, chegando  a tornar-se parte do senso comum. Como podemos observar, a 

mídia veicula esse conceito de forma indiscriminada, favorecendo uma visão 

genérica ou reducionista sobre o mesmo, sem o aprofundamento subjetivo que 

comporta. Essa dimensão, quase sempre ignorada ou com atenção reduzida, tem 

despertado interesse científico e uma conscientização cada vez maior, recebendo a 

devida consideração numa abordagem integrada e interdisciplinar, na tentativa de 

soluções holísticas, voltadas para o bem-estar integral do ser humano. 

Geralmente é aceita a definição de Qualidade de Vida como a discrepância 

percebida entre a realidade do que se tem e do que se quer, as expectativas e as 

realizações (Padilla et al. 1988; Gough, 1994). O conceito expresso nessa definição 

tem sido chamado de teoria do “gap” e a quantidade de qualidade de vida medida 

pela diferença entre a) as perspectivas e vivência atual  e b) percepção da vida e 

metas (Calman, 1987).  
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3.2- VISÃO HISTÓRICA  

 

 
A idéia de Qualidade de Vida como um acontecimento novo pode ser 

contestada pela História. Desde a Antigüidade, já encontramos o sumum bonum, a 

“boa vida” preconizada por Aristóteles – a vida eudemônica: a que está de acordo 

com as virtudes, com o bem maior, o bem supremo. Nessa concepção, a humanidade 

floresce quando o sujeito é um ser adaptado e atinge uma integração social e 

psicológica adequada, utilizando todas as potencialidades intelectuais e emocionais 

(Nordenfelt, L., 1994). 

Envolvendo uma inter-relação entre dois princípios – Yin e Yang –  a 

tradicional cultura  chinesa entende que a Qualidade de Vida consiste no equilíbrio 

entre Mutação e Permanência, possibilitando atingir a riqueza e plenitude da vida, 

assim como os potenciais infinitos para o bem e para o mal (Nordenfelt, L., 1994; 

Wilhelm, R., 1995).    

Comênio (que viveu de 1592 a 1670) demonstrou a vinculação entre saúde, 

higiene e educação no sentido de estabelecer fundamentos para o prolongamento da 

vida, manifestando maior preocupação com o destino que atribuímos à nossa vida do 

que com a sua duração em anos. Identifica-se, já nessa época, um movimento pela 

saúde, pela qualidade de vida e os problemas e riscos decorrentes dos excessos 

cometidos com o corpo  (Lovisolo, 2000).  

Podemos, assim, constatar que a inquietação sobre o tema não é tão recente.   

Após a Segunda Guerra Mundial sociólogos e economistas ocidentais 

vincularam  Qualidade de Vida à conquista de bens materiais (“welfare”) e 

crescimento econômico sem limites, divulgando o conceito já introduzido em 1920, 

sem grande repercussão, por Pigou (1877–1959) em seu livro “Economia e Bem-

Estar Material” (Blaug, 1992). Os economistas Ordway e Osborn, na década de 50, 

influenciaram o desenvolvimento de uma visão mais positiva e abrangente sobre 

Qualidade de Vida, denunciando a iminente devastação e depredação da humanidade 

através do exacerbado materialismo vigente (Barr, 1987). Essa teoria foi incorporada 

aos programas dos governos dos presidentes norte-americanos Eisenhower e Lyndon 

Johnson, surgindo questionamentos sobre os objetivos governamentais e propostas 
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de que esses objetivos (dos governos) não podem ser medidos somente pelos 

balanços dos bancos, mas pela Qualidade de Vida que proporcionam às pessoas, com 

reflexões sobre a idéia de que uma vida boa requer mais do que a afluência de bens 

materiais. 

A utilização, pela primeira vez,  do termo “Qualidade de Vida”  foi atribuída 

à Comission on National Goals do presidente Dwight Eisenhower, em 1960 (Spitzer, 

1987; Gough, 1994). Uma revisão cuidadosa nessas metas, entretanto, não mostra 

uma menção específica  à “Qualidade de Vida”. O termo foi efetivamente usado em 

um ensaio submetido à Comissão por Heckscher (1960), referindo que uma 

sociedade age com firmeza quando põe seus valores na qualidade de toda a vida 

nacional.  

A partir dessa década, aumenta o número de investigações sobre níveis de 

Qualidade de Vida e as Nações Unidas passam a se interessar ativamente na 

mensuração desses níveis em várias comunidades mundiais, surgindo expressões 

correlatas como bem-estar, condições de vida, ou simplesmente Qualidade de Vida, 

envolvendo conteúdos de satisfação, insatisfação, felicidade, estresse, autonomia, 

desesperança, desamparo, afeto positivo ou negativo, bem-estar subjetivo, entre 

outros. Importantes contribuições começam a mostrar a importância dos indicadores 

sociais e psicológicos na avaliação da Qualidade de Vida (Cantril,1965; Bauer,1966; 

Duncan, 1969; Sheldon & Land, 1972; Abrams, 1973; Allardt, 1973; Andrews & 

Withey, 1976; Campbell, 1976; Campbell et al., 1976; Rattner, 1977; Rattner, 1979; 

Diener, 1984; Glatzer & Mohr, 1987; Stassen & Staats, 1988; Vermunt et al., 1989). 

Em 1977, “Qualidade de Vida” tornou-se “palavra-chave” em artigos de 

jornal de acordo com levantamento da United States National Library of Medicine 

Medline Computer Search Program. Mais de 200 textos com a frase “Qualidade de 

Vida” no título foram publicados no período de 1978-1980 (Fayers & Jones, 1983). 

Gough  (1994)  refere que desde 1987 mais de 400 artigos sobre o tema foram 

publicados por ano, com um total de 1.225 artigos, só em 1993. 

Casas (1991) considera que as tentativas de mensurar Qualidade de Vida 

começaram basicamente na Economia com o conceito renda per capita, dentro de 

padrões estritamente econômicos no estabelecimento da crença de que quanto maior 

o crescimento econômico de uma nação em desenvolvimento maior bem-estar 
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experimentariam seus habitantes, avaliando bem-estar pelo Produto Nacional Bruto – 

PNB. 

Contrário à utilização do PNB como indicador de bem-estar, Campbell (1976, 

p. 117) coloca: 

... “o produto nacional bruto, importante como indubitavelmente é, não é 

exatamente um padrão absoluto diante do qual a quantidade de felicidade nos 

Estados Unidos possa ser medida”. 

No Brasil, Rattner (1979) sugere que a concentração de renda em poder dos 

mais ricos favorece o estabelecimento de um estado de desigualdade e de injustiça 

tão intenso que muitas pessoas passam a experimentar formas de depressão, 

desamparo, desesperança, alienação, enquanto outras passam a cultuar 

exageradamente o materialismo, o imediatismo e a ganância.  

Assim, contrário à utilização do PNB como medida única de bem-estar, 

salienta que 1) não há convergência entre afluência material e felicidade, 2) o PNB 

per capita é apenas um índice, não comportando pormenores ou especificidades 

sobre a distribuição de renda entre a população, 3) o valor monetário de mercado de 

bens e serviços não está necessariamente relacionado com seu conteúdo de bem-estar 

e  4) o PNB não inclui atividades não comerciais e que fazem parte da dinâmica 

social. 

Indicadores econômicos, sociodemográficos, isolados ou combinados, podem 

revelar medidas objetivas da realidade concreta do bem-estar ou da Qualidade de 

Vida de um indivíduo, um determinado grupo,  comunidade ou nação, apresentando 

um diagnóstico de suas condições de vida. Porém, será que nos basta o conhecimento 

desses indicadores objetivos situacionais? Ou, além deles, nos interessa entrar em 

contato com as percepções e pensamentos das pessoas, envolvendo uma série de 

fatores psicológicos, suas avaliações subjetivas, atribuições e significados, bem como 

as crenças e julgamentos sobre os variados componentes e conteúdos dos inúmeros 

domínios da vida? 

O escritor e ensaísta Eco (2001) considera que os parâmetros desses 

julgamentos dependem de nossas raízes, de nossas preferências, de nossos hábitos, 

de nossos afetos e experiências. Segundo ele, existe a crença de que o 

desenvolvimento tecnológico, a expansão dos comércios, a rapidez dos transportes 
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seriam um valor. Muitos pensam assim e certamente se acham no direito de julgar 

superior a nossa civilização tecnológica. Mas, mesmo no mundo ocidental, existem 

aqueles que consideram um valor fundamental uma vida em harmonia com um 

ambiente não corrompido e, por isso, estão preparados para renunciar a aviões, 

automóveis e geladeiras, para confeccionar cestas e mover-se a pé de vilarejo a 

vilarejo, desde que não haja buraco na camada de ozônio.  

O que significa, então, ter Qualidade de Vida? Quais dimensões estariam 

envolvidas e prioritariamente deveriam ser atendidas para se delinear uma vida com 

qualidade? 

 Enquanto para alguns Qualidade de Vida significa boa condição financeira 

que possibilite uma vida de conforto material e acesso a bens de consumo, para 

outros poderia significar a realização pessoal ou profissional, satisfação na vida ou 

ainda, para alguns outros, Qualidade de Vida seria sinônimo de ter um emprego, a 

possibilidade de trabalhar, garantir seu próprio sustento. Já para tantos outros poderia 

ser a possibilidade de uma vida saudável, a recuperação da saúde física ou mental, 

paz interior... 

 

 

3.3- VISÃO FILOSÓFICA 
 

 

O modo de abordar e entender um conceito necessariamente reflete a filosofia 

sobre a qual o estudo se apóia. A visão filosófica do ser humano, da existência, da 

vida,  dirige todo o trabalho de aproximação e compreensão do conceito Qualidade 

de Vida. 

Dentro das inúmeras proposições ou posicionamentos filosóficos a esse 

respeito que pesquisei, se destacaram os conceitos de existência e liberdade da 

filosofia existencial, bem como a base fenomenológica na qual se apóiam. 

O Existencialismo pode ser entendido como um conjunto de doutrinas, sendo 

que cada filósofo existencialista defende uma idéia que lhe é própria. Entretanto,  a 

preocupação em compreender e explicar a existência humana é comum entre todos 

eles (Jolivet, 1975). 
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 O moderno Existencialismo surgiu na França e na Alemanha há mais de 40 

anos, porém parece não haver dúvidas de que procede dos pensamentos 

contestadores do movimento existencialista iniciado no século XIX, sem grande 

repercussão, em 1844  por Kierkegaard e em 1881 por Nietzsche.  

Ambos, embora vivenciassem diferenças pessoais significativas e 

apresentassem  estudos independentes, propunham idéias coincidentes a respeito do 

homem e o existir.  

Esses teóricos apresentam o homem como algo que não é pronto, mas sim um 

conjunto de possibilidades que vai se atualizando no decorrer de sua existência, a 

qual é instável, incerta e até mesmo contraditória. O existir é entremeado de 

escolhas, às vezes fáceis e, outras vezes, exigindo decisões que trazem ansiedade e 

angústia. 

Heidegger (1967), Sartre (1947), Jaspers (1975) são nomes importantes que 

sucederam essas meditações na expressão da convicção de que a realidade última 

somente pode ser alcançada na existência individual e concreta. 

Sartre (1947) diz que a existência precede a essência, propondo que cabe ao 

homem dar sentido à sua existência, através de seu projeto de vida. Segundo ele, o 

homem existe e as coisas ou objetos são. O homem precisa escolher a cada momento 

o que será no momento seguinte, trazendo a liberdade como uma característica 

predominantemente humana. 

Embora, de modo geral, haja concordância entre os existencialistas sobre as 

afirmações de Sartre, alguns divergem em relação à sua interpretação.       

Assim, Heidegger (1967), por exemplo, contrapõe dizendo que existência e 

essência são, na verdade, uma mesma coisa. Afirma que a essência se fundamenta na 

existência e as suas características são modos possíveis do existente e não potências 

que precisam ser atualizadas.   

Heidegger (2001) define o homem como o ser-no-mundo, – o Dasein – um 

ente particular que só existe e pode ser compreendido em sua relação com o mundo, 

relação na qual cria o mundo, enquanto é criado por ele.  

De fato, o nosso viver diário nos revela que nossas vivências não estão 

contidas apenas dentro de nós mesmos, mas se manifestam intimamente relacionadas 
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ao nosso ambiente, às pessoas, às situações em que nos encontramos ou às quais nos 

reportamos por meio da memória ou da imaginação. 

Na verdade, embora não se possa negar a essência do homem, não é através 

dela, de princípios e verdades imutáveis colocadas acima de qualquer existência, que 

podemos chegar ao ser. O homem transcende um determinado mecanismo e o adota 

de uma forma muito peculiar. Se seu significado aparece em função da pessoa, é este 

ser existente que escolhe a sua própria existência pela relação que mantém com a 

verdade e realidade interpretadas por ele  (Maslow, 1968; Rogers, 1961; May, 1958).  

De acordo com Tillich (1972), existir é estar em um constante e dinâmico 

processo de caminhada rumo ao futuro, que traz possibilidades imprevisíveis e 

incontroláveis, exigindo coragem para existir e para ser. 

O importante nessa compreensão do ser humano, segundo Binswanger 

(1977), é o enfoque de sua espacialidade e temporalidade, ou seja, como vivencia seu 

espaço e tempo, fluindo essa existência em oscilações ascendentes ou descendentes, 

conforme o humor: uma existência clara, abrangente, plena de possibilidades e 

expectativas ou uma existência restrita, escura, sem perspectivas.  

Boss (1963), discípulo de Heidegger, afirma que o homem, para existir em 

sua relação com os objetos e com seus semelhantes, deve possuir um conhecimento 

fundamental de que “é” algo e, acima de tudo, de que pode “ser” algo. 

No Humanismo, a pessoa é vista como um ser único, com potencialidades 

individuais que são compartilhadas com os outros. O principal valor humanista é o 

enfoque na relação humana, sendo a essência criada pelo homem a partir de suas 

opções existenciais no processo de vir-a-ser.  

Nesse enfoque, Maslow (1916-1973), teórico da Psicologia  Existencial-

Humanista, chegou à conclusão de que todos os indivíduos têm necessidades básicas 

cujos graus de intensidade variam de uma para outra e que são independentes, em sua 

essência, das diferentes culturas. Para esse autor, as necessidades básicas são: 

fisiológicas, de segurança, de amor, de estima, de auto-realização (Maslow, 1968). 

Maslow refere que as necessidades básicas estão organizadas em uma 

hierarquia de valores ou graus de importância, sendo que uma vez satisfeita uma 

necessidade, surge a seguinte em importância para dominar por sua vez a vida 
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consciente e servir de centro de organização do comportamento humano, chamando 

atenção para a relatividade existente nas necessidades satisfeitas.  

O autor enumera algumas condições essenciais para a satisfação das 

necessidades básicas, condições ambientais e sociais do grupo: liberdades de 

expressão, de inquirir e defender-se; a justiça, a honestidade, a igualdade e a ordem, 

sem as quais dificilmente as necessidades básicas poderão ser satisfeitas, em sua 

opinião. 

Aponta, assim, para a amplitude que alcança a definição de Qualidade de 

Vida,  atingindo a abrangente dimensão do ser humano dentro de sua cultura, seus 

valores, significando o entendimento e a busca do atendimento às suas necessidades 

integrais e individuais, incluindo as áreas biológica, psicológica, social e espiritual. 

Dessa forma, a abordagem existencial-humanista se apóia na premissa de que 

os seres humanos não podem fugir à sua liberdade e de que essa liberdade não é uma 

escolha feita ao acaso, mas se trata de uma escolha responsável. 

Rogers (1975) também diz que o indivíduo escolhe os elementos do seu eu, 

criando-se a si mesmo, mas que, num certo sentido, seu poder de escolha é limitado 

pelas forças nele atuantes, assim como Heidegger (1967) quando afirma que o 

homem é livre, mas dentro dos limites de suas possibilidades. 

Nesse referencial se pode entender que a consciência da liberdade e da 

responsabilidade, em si mesma, é geradora de angústia. Dentro de suas 

possibilidades cada indivíduo vai moldando o mundo a si mesmo, enquanto vai se 

moldando ao mundo. 

A angústia existencial parece ser essa responsabilidade inata de ameaça à 

existência e à segurança. 

Moreira (2001, p. 24), diz que em nossos dias... 

... “atentar para Qualidade de Vida provavelmente exigirá de todos nós a 

consciência de cultivar o interesse pela vida das outras pessoas e do nosso planeta, 

quer no momento presente, quer nas gerações futuras. Qualidade de Vida é 

compromisso em aperfeiçoar a arte de viver e de conviver”. 

Alerta que atualmente a chamada “Qualidade de Vida” em todas as áreas do 

saber parece ser uma nova “panacéia” para todos os males da humanidade, refletindo 
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sobre  aspectos que considera importantes em qualquer produção de conhecimento 

ou operacionalização de propostas sobre o tema. 

Segundo esse autor, nas propostas de Qualidade de Vida, em nossos dias, o 

sentido parece ser o prolongamento dos dias a viver, descartando-se as preocupações 

sobre como é usada essa vida.  

“Prolongar a vida, hoje, torna absoluta a cronologia, traduzida como 

longevidade e esperança de vida, e a falta de cuidados para atingir esse fim é 

alertada por campanhas contra seus riscos, pelo valor negativo para as finanças 

públicas nos gastos com a saúde. Não faz parte da preocupação atual do movimento 

da qualidade de vida o que cada um deve fazer com sua própria vida, bem como na 

relação que cada um estabelece com a vida de seus semelhantes, quando beneficiado 

com o aumento dos anos que deverá viver”. (Moreira, 2001, p.13). 

Parece evidente que as ciências biológicas, humanas e sociais têm procurado, 

de várias maneiras, garantir o prolongamento da vida, bem como contribuir para o 

desenvolvimento social dos indivíduos, porém, de acordo com  Simões (1996) as 

pessoas que chegam à “idade avançada” sofrem vários preconceitos, como a 

inferioridade em relação aos mais jovens, a improdutividade, sentimento de 

inutilidade, amargura com o desprezo das políticas públicas, levando esses 

indivíduos idosos, muitas vezes, a se isolarem, sofrerem necessidades e dificuldades 

que prejudicam ou inviabilizam adequadas condições de vida. 

É preciso estar atento à necessidade da mudança de paradigmas e valores, o 

que  requer uma expansão não apenas de nossas percepções, mas também de nossos 

valores (Moreira, 2001).  

Segundo esse autor, enquanto nossos valores tradicionais baseiam-se no 

antropocentrismo (centrados no ser humano), os novos valores deverão estar 

alicerçados em valores centrados na terra (ecocêntricos).  

Spinoza (1990) afirma que o homem faz parte da natureza, sem ser o centro 

dela, consistindo nos critérios de condutas sociais a manutenção do equilíbrio que há 

nela. Propõe a distinção entre paixões tristes, associadas à idéia daquilo-que-causa-

dano e as paixões alegres, que provocam bem-estar e comemoram a vida. Discrimina 

as abstrações bem e mal do bom e do mau, para pensar o que convém à vida e o que 

não convém.  
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Contudo, esses pensadores e analistas contemporâneos constatam que o 

conhecimento tecnológico e a comunicação, incrementados e predominantes na 

atualidade, estão criando, contraditoriamente, isolamento, incompreensão e solidão 

entre as pessoas. 

Boff (1999, p.18) diz que “... o crescimento material ilimitado, mundialmente 

integrado, sacrifica 2/3 da humanidade, extenua recursos da Terra e compromete o 

futuro das gerações futuras vindouras” o que traz, segundo ele, um sintoma doloroso 

de “difuso mal-estar da civilização” aparecendo sob o fenômeno do descuido, do 

descaso e do abandono – da falta de cuidado. O autor cita exemplos de descuidos e 

descasos mundiais: 

• dados da Organização Mundial da Infância de 1998 revelam que, em diversos 

países do mundo, se negam às crianças a infância, a inocência e o sonho;  

• a exclusão de milhões e milhões de indivíduos do processo de produção, 

desempregados, aposentados, que passam a ser considerados como 

descartáveis e zeros econômicos, sem salário ou seguridade social;  

• os sobreviventes da pobreza, da flagelação da fome crônica, das doenças 

outrora erradicadas que ressurgem;  

• o menosprezo pela tradicional solidariedade, em busca do capitalismo 

individualista;  

• o desenraizamento cultural e alienação social;  

• a falta de cuidado com a dimensão espiritual do ser humano;  

• o descaso pelo nível moral da vida pública marcada por interesses 

corporativos, corrupção e jogo de poder;  

• a violência na resolução de conflitos interpessoais e institucionais em 

detrimento do diálogo e da compreensão;  

• a organização da habitação, com inúmeras famílias obrigadas a viver em 

cômodos insalubres ou favelas sob permanentes e variadas ameaças;  

• enfim, o descuido e descaso ao planeta Terra, onde solos são envenenados, 

águas são poluídas e florestas dizimadas, espécies de seres vivos são 

exterminados, com visível negligência e irreverência para cuidar da vida e 

sua fragilidade.  
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Percebe-se, assim, um descompromisso com o cuidado à vida, de modo geral, 

repercutindo em sua qualidade e até mesmo na sua preservação. 

De Masi (2000), analisando a sociedade pós-industrial, reflete sobre temas 

como tempo livre, criatividade, globalização, desenvolvimento, trabalho e emprego, 

os quais circundam, envolvem, fazem parte e constituem a vida moderna. Propõe 

uma superação da visão do trabalho como um dever, fundamentado na ética 

utilitarista do mundo industrializado e o ócio como um descomprometimento com o 

desenvolvimento da humanidade. Sugere que dessa lógica surgiram os princípios da 

ânsia pelo poder, a ganância, a competitividade destrutiva  que devem e podem ser 

substituídos por princípios calcados no prazer criativo, na solidariedade, no 

envolvimento participativo, no redimensionamento do conceito do trabalho e do 

lazer. 

Sobre o conjunto desses questionamentos propostos, buscamos, mais uma 

vez, em Boff (1999, p. 25) a reflexão: 

“Após séculos de cultura material, buscamos hoje ansiosamente uma 

espiritualidade simples e sólida, baseada na percepção do mistério do universo e do 

ser humano, na ética da responsabilidade, da solidariedade e da compaixão, 

fundada no cuidado, no valor intrínseco de cada coisa,  no trabalho bem feito, na 

competência, na honestidade e na transparência das intenções”.  

Esse autor acrescenta que o cuidado abrange mais que momentos de atenção e 

de zelo, sendo mais que um “ato” e sim “atitude” de responsabilização, de ocupação, 

preocupação e envolvimento afetivo, atingindo a dimensão material, pessoal, social, 

ecológica e espiritual.  

Nesse contexto é oportuno lembrar Capra (1999), quando considera que 

cuidar é uma visão de mundo que reconhece o valor inerente da vida não humana. 

Todos os seres vivos são membros de comunidades ecológicas ligadas umas às 

outras numa rede de interdependências. Quando essa percepção ecológica profunda 

torna-se parte de nossa consciência cotidiana, emerge um sistema de ética 

radicalmente novo. 

De acordo com Boss (1963), a tarefa intrínseca do homem é cuidar de si, das 

coisas e de seus semelhantes, para que tudo quanto “é” possa realmente “ser”. Para 

ele, o homem necessita assumir com responsabilidade todos os recursos internos e 
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externos que o constituem, desenvolvendo-os, bem como cuidar das coisas e das 

demais pessoas do mundo para alcançar a plenitude de seu existir.  

Retomando Heidegger (2001), o filósofo do cuidado por excelência, em seu 

famoso livro “Ser e Tempo”,  diz que cuidar significa um modo-de-ser essencial, 

sempre presente, numa dimensão fontal, originária e ontológica. Para esse filósofo, o 

cuidado entra na natureza e na constituição do ser humano, propondo que não temos 

cuidado, mas somos cuidado. Mostrou que realidades fundamentais como o querer e 

o desejar se encontram enraizados no cuidado essencial como subjacentes a tudo que 

o ser humano empreende, projeta e faz. 

Cuidar, querer e desejar parecem os pilares das condições gerais que facilitam 

ou não o desenvolvimento humano pretendido na Qualidade de uma Vida, na 

satisfação com a vida como um todo, mesmo na impossibilidade da eliminação total 

do sofrimento, o qual faz parte do processo vital. 

Com tantas implicações existenciais e fenomenológicas deve-se concordar 

com Katz (1987), quando afirmou que o conceito de Qualidade de Vida pode ser 

considerado abstrato, sujeito a muitas interpretações, podendo ser entendido como 

um sentimento de bem-estar pessoal ou simplesmente “viver bem”.    

Nessa dimensão subjetiva, esse conceito tem sido mesclado com o bem-estar 

social ou psicossocial e até considerado como sinônimo (Casas, 1991). Contudo, 

Riaño (1991) diferencia Qualidade de Vida de outros termos como bem-estar, 

satisfação, felicidade, saúde, entre outros,  propondo que Qualidade de Vida não se 

resume a esses sentimentos, podendo incorporá-los numa dimensão mais abrangente 

que envolve a avaliação que o indivíduo faz sobre vários aspectos que considera 

importantes na sua vida atual e, de forma global, em  sua vida completa. 

Como observado, a partir da década de 60, tem início uma perspectiva de 

Qualidade de Vida em que se valoriza a opinião dos indivíduos sobre si mesmos, 

privilegiando-se os aspectos subjetivos nela contidos e estimulando estudos e 

discussões que têm se mantido até nossos dias, sem o estabelecimento de um 

conceito único, devido ao seu caráter complexo, polissêmico, multidimensional e 

intrinsecamente subjetivo. 
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3.4- QUALIDADE DE VIDA NA ÁREA DA SAÚDE 

 
 

Enquanto Casas (1991) atribui à Economia o início das tentativas em medir 

Qualidade de Vida, para Riaño (1991) essa origem está na Medicina, numa função 

paliativa para tratamento de pacientes crônicos, estendendo-se para a Psicologia e a 

Sociologia, ampliando a área de estudos e pesquisas. 

É crença geral que Qualidade de Vida é um constructo multidimensional, com 

contribuições de vários e diferentes aspectos ou domínios da vida (Aaronson, 1991; 

Gotay & Moore, 1992), sendo mais do que só uma ponderação do estado de saúde 

(isto é,  bem-estar físico, psicológico e social) porque incorpora outras experiências 

de vida, tais como aspectos econômicos, ocupacionais e domésticos-familiares 

(Fraser, 1993). 

A partir da definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde – OMS, 

em 1946, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

meramente de ausência de doenças, percebe-se uma redução da dimensão biomédica, 

reconhecendo-se a importância do componente subjetivo, psicológico, da saúde 

mental como fatores importantes na qualidade de vida dos indivíduos e dos grupos, 

sendo aspectos essenciais que não podem ser omitidos no planejamento dos cuidados 

da saúde em qualquer nível (World Health Organization, 1946). 

De acordo com Nordenfelt (2001), a incorporação da Qualidade de Vida 

como meta assistencial a ser alcançada pelos profissionais da Saúde no atendimento 

aos usuários desses serviços tem origem no progresso tecnológico, que tem 

favorecido a cura e/ou o prolongamento da vida de muitos pacientes, no caráter 

crônico que tem assumido algumas doenças, bem como na crítica ideológica ao 

modelo estritamente biológico na assistência à saúde. 

Particularmente em relação a esse último aspecto é relevante trazer a visão de 

Michel Foucault sobre o “corpo fragmentado” como é ensinado nos cursos da área da 

saúde. O  autor salienta que se essa visão é necessária do ponto de vista didático-

pedagógico, é preciso permanentemente se reportar à realidade global do humano.  O 

corpo humanizado é um corpo próprio, corpo sujeito, corpo fenomenal, corpo 

simbólico, sendo a anatomia, nesse olhar, a vivência do todo (Foucalt, 1980). 
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Merleau-Ponty (1973 e 1971) descreve o corpo fenomenal, citado por 

Foucalt, como a visão humanizante que a Filosofia traz como contribuição para as 

áreas da saúde, que não podem desconhecer e desconsiderar na percepção do ser 

humano doente, quer necessite de cura quer de cuidados. 

A medicina ocidental moderna, sob influência do paradigma positivista, 

estuda  o indivíduo com uma visão que privilegia o “corpo doente”. Parece não haver 

um entendimento desse indivíduo integrado em um referencial sociocultural, sendo o 

“ser” humano  preterido como objeto de estudo, sobressaindo o “corpo” humano. 

Assim, consolida-se uma visão fragmentada e reducionista, independente da história 

de vida, das experiências, sentimentos e angústias do indivíduo (Queiroz, 1986).  

 A história da Medicina nos mostra que, na época hipocrática, o homem 

doente em sua totalidade era o objeto de estudo, devendo ser considerados o 

temperamento e história de vida do doente, valorizando-se a compreensão desse 

adoecer. A doença era concebida como uma reação global do indivíduo, envolvendo 

não só seu corpo como também seu espírito e a intervenção terapêutica deveria 

restabelecer a harmonia perdida do homem com seu meio e com ele mesmo.  

Kaplan (1992) refere que Hipócrates (460-377 a.C.) enfocou,  uma questão 

essencial na Medicina que é a relação médico/paciente, estabelecendo os 

fundamentos da técnica e da arte médica sob o princípio Primum non nocere (antes 

de tudo, não prejudicar).  

No decorrer do tempo, apesar das grandes transformações ocorridas, até o 

século XIX manteve-se uma visão humanística da Medicina. O médico era o 

conhecedor da alma humana e da cultura em que se inseria, sabendo que curar não 

era apenas uma operação simplesmente técnica, mas essencialmente humano-

científica, envolvendo elementos biológicos, culturais e psicológicos.  

Na segunda metade do século XIX, as descobertas da microbiologia e da 

patologia geraram significativas mudanças na ciência médica, devido ao crescimento 

do prestígio das ciências experimentais, em detrimento do das ciências humanas no 

meio médico (Gallian, 2000). 

As intervenções médicas foram se “desumanizando”, passando à 

configuração de atos de repetição dos conhecimentos habilitados pela ciência, 
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entrando, dessa maneira na dimensão das séries de produção (Schraiber, 1993; 

Troncon et al., 1998). 

Os avanços nas ciências biomédicas trouxeram transformações no domínio 

técnico que atingiram sua essência e natureza moral, na medida em que o 

desenvolvimento tecnológico gerou a multiespecialização e a substituição da clínica 

por procedimentos cada vez mais sofisticados. Essas novas técnicas, até então 

imprevistas e de difícil conciliação com os preceitos morais clássicos do 

hipocratismo, tornaram-se acessíveis ao mercado consumidor, todavia a medicina 

tornou-se cara e de difícil acesso à maioria da população, ocasionando inúmeros 

problemas de ordem econômica e social, como também de ordem moral (Azevedo, 

1998). 

A Qualidade de Vida dos pacientes, no entanto, tem sido representada, ainda 

que a princípio apenas implicitamente, nos objetivos terapêuticos da medicina. Ainda 

que a avaliação das intervenções médicas tenha dirigido primordialmente sua atenção 

aos resultados biológicos, os critérios de êxito terapêutico também começam a levar 

em conta a contribuição dos aspectos funcionais, psicológicos e sociais associados à 

enfermidade e seu tratamento. Particularmente, no campo das doenças crônicas, a 

Qualidade de Vida pode ser o parâmetro de resultado mais importante a ser 

considerado na avaliação da eficácia de um tratamento (Staquet et al., 1992). 

O problema é, sem dúvida, intrinsecamente importante, mas ultimamente está 

adquirindo relevância maior devido ao argumento de que, além de sua dimensão 

psicológica e emocional sobre os pacientes e familiares, é muito provável que a 

“qualidade” de vida tenha alguma repercussão na “quantidade” de vida da pessoa 

doente. Isso quer dizer que a forma de enfrentar a enfermidade e a autopercepção de 

bem-estar ou mal-estar ao longo do processo terapêutico contribuem, em um grau 

ainda em parte desconhecido, para a evolução biológica da doença, podendo 

constituir-se, portanto, em um co-fator terapêutico real suscetível de ser mobilizado, 

junto com outros tipos de tratamento, em um objetivo comum de melhora biológica 

ou cura (Ader et al., 1991; Bayés, 1991). 

Em Kaplan (1992), encontramos que Hipócrates já na Antigüidade, 

reconhecendo a importância da satisfação pessoal ou o bem-estar psicológico ao lidar 

com uma doença, refere que a recuperação da saúde, em alguns pacientes, pode 
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ocorrer simplesmente pela satisfação com a afabilidade do médico, apesar de 

conscientes de suas arriscadas condições físicas. 

A questão apresenta-se polêmica uma vez que, como foi visto, o conceito de 

Qualidade de Vida é: a) eminentemente subjetivo (Bayés, 1991; Font, 1988), o que 

significa que a avaliação deverá ser efetuada pelo próprio paciente e b) é complexo, 

já que depende de múltiplos fatores e situações variáveis ao longo do tempo (Barreto 

& Pascual, 1991). 

Cella ( 1998), confirmando os autores acima citados, coloca que a avaliação 

da Qualidade de Vida deve envolver dimensões multidimensionais do estado 

funcional do paciente, freqüentemente  na autopercepção deste. Refere que essa 

avaliação difere das clássicas medidas relacionadas aos aspectos unicamente 

biológicos ou fisiológicos em dois importantes sentidos: 1) incorpora mais aspectos 

funcionais, como por exemplo o humor, afeto, bem-estar social e psicológico e 2) é 

focado na perspectiva do próprio paciente. 

A apresentação do termo “Saúde Subjetiva” por Siegrist & Junge (1990) 

sugere um referencial fundamental na medida em que se prende aos julgamentos 

pessoais e expectativas dos próprios pacientes, definindo sua realidade sob seu 

próprio ponto de vista e fornecendo informações adicionais para decisões 

terapêuticas. As autoras propõem que não há nenhuma base teórica clara para 

definições conceituais de Qualidade de Vida em saúde e uma grande diversidade de 

medidas impede uma relação de dados comparáveis, concluindo que um considerável 

progresso na medida da saúde subjetiva é necessário para satisfazer as elevadas e 

substanciais expectativas na terapêutica médica.  

Implicações subjetivas referentes a experiências anteriores e atuais do 

paciente, envolvidas na cultura e na estrutura de personalidade, refletem na interação 

paciente−doença, paciente−profissionais de saúde, paciente−instituição de saúde, 

com repercussão no bem-estar e na recuperação desse indivíduo (Tucket, 1980; 

Helman, 1984). 

A construção subjetiva e social da doença provém, portanto, das interações e 

interpretações obtidas ao longo das vivências individuais e particulares de cada 

sujeito, estreitamente ligadas a aspectos sociais e psicológicos. 
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Nesse enfoque, devemos também levar em conta o fator histórico relativo à 

doença que tanto determina o surgimento, como o desaparecimento de inúmeras 

patologias no decorrer dos tempos (Pereira, 1986; Laurel, 1983). 

Manifestam-se, assim, elementos importantes como as condições sanitárias 

das populações, a qualidade da alimentação das pessoas, o estresse da vida urbana, 

costumes e vivências da modernidade tecnológica, enfim, fatores ligados não apenas 

ao saber médico, mas a fatores e circunstâncias que interferem na saúde dos 

indivíduos com repercussões altamente significativas em questões referentes à saúde 

pública. 

A percepção de uma doença ou mal-estar no indivíduo provoca inúmeras 

situações e expectativas, internas e externas, que se interpõem até a busca por uma 

assistência e uma ajuda para a recuperação da saúde.   

As pressões sociais passam a ser mais evidentes, pois  a sociedade tende a 

valorizar a saúde e a produtividade das pessoas. Ao assumir a doença e o tratamento, 

o sujeito despoja-se de um papel social que se vincula à imagem de uma pessoa ativa 

e produtiva. 

Contudo, na medida em que a doença é aceita e incorporada socialmente, 

havendo um diagnóstico concreto e oficial, algumas concessões são permitidas a este 

indivíduo, sendo que se torna possível um desvio das normas sociais sem que haja 

uma pressão proveniente do meio ao qual se encontra inserido (Rezende, 1986). 

Porém, esse meio social, por sua vez, cobra do enfermo uma postura que contemple 

tal posição, levando-o constantemente  a reviver angústias vinculadas à sua condição 

de “anormal”, bem como às necessidades de reorganização de sua vida, desde 

vínculos familiares e relações sociais até aspectos de ordem econômica (Goffman, 

1982).        

Em vista dessas implicações sociais, portanto, como propõe Pereira (1997), 

devemos indicar maneiras de medir a Qualidade de Vida, considerando-a como um 

constructo multidimensional, formado por elementos/componentes econômicos, 

sociodemográficos, disposicionais e situacionais, bem como pelo nível de bem-estar 

subjetivo acerca da experiência cognitiva de satisfação global ou específica, com 

domínios gerais ou particularidades da vida, acerca da intensidade e freqüência da 
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experiência afetiva positiva e da experiência afetiva negativa, assim como acerca dos 

inúmeros aspectos ou fatores psicossociais da saúde mental dos indivíduos. 

Segundo Marques (1996), são inúmeros os estudos sobre Qualidade de Vida, 

bem como metodologias, modelos explicativos e instrumentos de medição, podendo 

se observar, conforme as referências do Psychological Abstracts de 1990 a 1996, 

uma tendência a abordar o tema numa visão multidimensional. 

Entre os inúmeros estudos realizados mais recentemente podemos citar os de  

Ferrans (1996), Gaíva (1998),  Ortiz (2000),  Alleyne (2001), Nordenfelt (2001, 

1995) e as publicações da  Kluwer Academic Publishers – Quality of Life Researchs, 

da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – ABRASCO, da 

Lista de Pesquisadores em Qualidade de Vida, entre outros. 

 

 

3.5- QUALIDADE DE VIDA NA ÁREA DA ONCOLOGIA 
 

 

Delimitando este estudo, eu deixei de lado, dentro do tema Qualidade de Vida 

e Saúde, os eixos de referência sobre Qualidade de Vida em pacientes nas várias 

faixas etárias ou em variadas patologias e seus tratamentos terapêuticos para focar a 

Qualidade de Vida dentro do âmbito da Oncologia, em pacientes adultos e na 

dimensão psicossocial. 

Nesse enfoque, ao nível mundial, em abordagens metodológicas quantitativas 

ou qualitativas, são incontáveis os estudos e pesquisas sobre a Qualidade de Vida nas 

diversas áreas do saber: medicina, psicologia, terapia ocupacional, enfermagem entre 

outras. Tais estudos têm como objetivo a avaliação ou a compreensão da Qualidade 

de Vida dos pacientes com câncer  em diferentes faixas etárias, ora enfocando tipos 

de câncer como variável, outras vezes as formas de tratamento e às vezes avaliando a 

Qualidade de Vida dos cuidadores, profissionais, familiares desse paciente. 

Na dimensão internacional, Hoerni (1984) reflete sobre as condições de uma 

vida de qualidade para uma pessoa com câncer, abordando a vivência do paciente 

antes, durante e após a doença, envolvendo a integridade anatômica e o 

funcionamento harmônico entre os planos físico e mental. 
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Podemos citar, como contribuições mais recentes, entre outras: Blanchard et 

al. (1990); Kreitler et al. (1993); Trill  & Holland (1993); Ahles et al. (1994); Johson 

et al. (1994); Rodrigues-Marín et al. (1994); Schag et al. (1994); Baker et al. (1995); 

Caligal-Rodrigues & Velasco Sanchez  (1995); Canales et al. (1995); Berlanga et al. 

(1995); Kurtz et al. (1995); Bonomi et al. (1996); Grassi et al. (1996); Toledo et al. 

(1996); Chancellor et al. (1997); Harrison et al. (1997); Jason et al. (1997); Ashbury 

et al. (1998); Brunelli et al. (1998); Chandra et al. (1998); Gotay & Wilson (1998); 

Hann et al. (1998); Litwin et al. (1998); Rummans et al. (1998);   Chawla et al. 

(1999); Giovagnoli (1999); Weitzner et al. (1999); Rustoen & Begnun (2000); 

Rousseau (2000). 

Em nosso país, os estudos sobre Qualidade de Vida dos pacientes com câncer 

vêm crescendo nos últimos anos em trabalhos como de Kovács (1994), relatando os 

efeitos de um programa de intervenção psicossocial com pacientes oncológicos, bem 

como refletindo (Kovács, 1998) sobre a avaliação da Qualidade de Vida em 

pacientes com câncer em estado avançado da doença; Rezende (2000) que traz a 

abordagem interdisciplinar do paciente terminal; Costa Neto et al. (2000); Dedivitis 

et al. (2000); Santos (2000); Sales et al. (2001), entre outros. Especificamente na área 

da psicooncologia é importante considerar as obras de Carvalho (2001, 1998), 

Gimenes (2000) e Valle (1997, 1994).   

Considerando que o câncer traz consigo uma série de implicações que 

interferirão na saúde objetiva e subjetiva do paciente, com interferência em sua 

Qualidade de Vida, reconhecendo-o como um ser global, inserido num determinado 

contexto político social, há a exigência de novos métodos na avaliação e no trabalho 

de proteção ou recuperação da saúde, bem como na preservação de sua Qualidade de 

Vida. 

A avaliação quantitativa da Qualidade de Vida em pacientes com câncer tem 

início na segunda metade de 1940, numa iniciativa que tem sido atribuída a 

Karnofsky et al. (1948), que estabeleceram guias incorporando respostas subjetivas, 

estado funcional e parâmetros de resposta do humor, no tratamento do câncer de 

pulmão. A escala de estado funcional foi adotada e tem sido considerada como uma 

medida-padrão ainda hoje na prática oncológica em cabeça/pescoço (Hassan & 

Weymuller, 1993). 
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Em 1976, Priestman & Baum propuseram um questionário com dez ítens para 

avaliar a Qualidade de Vida de pacientes com câncer de mama, iniciando uma 

abordagem mais moderna sobre o tema. 

Como propostas de medição encontramos, entre outros, instrumentos 

genéricos avaliando pacientes com câncer, por exemplo, em relação ao bem-estar 

(Nagpal, R. & Sell, H. 1985), depressão (Zung, 1965; Beck et al., 1961), estresse 

(Rodriguez-Marin et al., 1992) ou apoio social (Rodriguez-Marin et al, 1989). 

Específicos ao câncer podemos citar, entre outros,  os instrumentos: The functional 

living index – cancer - FLIC (Schipeer et al., 1984), The Head and Neck 

Performance Status Scale (PSS), The Karnofsky Performance Status Scale - KPS 

(Karnofsky et al, 1948), The Mental Adjustment to Cancer Scale – MAC (Watson, et 

al., 1989), QL of  E.O.R.T.C. (Aaronson et al., 1988), The Cancer Rehabilitaion 

Evaluation System – CARES (Ganz  et al., 1992), The Caregiver Quality of Life 

Index-Cancer – CQOLC scale (Weitzner et al., 1999),   Functional Assesment of 

Chronic Illness Therapy – FACIT (Cella,  1997),  Quality of Life – radiation therapy 

instrument QOL-RTI (Trotti et al., 1998), Schedule for the Evaluation of Individual 

Quality of Life (SEIQoL) (Broadhead et al. 1998).  

Cabe ressaltar que não é de meu conhecimento que os instrumentos citados 

tenham, até o momento, tradução e validação para aplicação em nosso país.  

Em relação à avaliação de Qualidade de Vida, após transplante de medula 

óssea,  podemos citar uma revisão da literatura realizada por Almeida &  Loureiro, 

(1999). As autoras concluem que a análise crítica dessa literatura destaca que os 

instrumentos desenvolvidos para avaliação da capacidade adaptativa e a identificação 

dos recursos subjetivos disponíveis para o ajustamento foram importantes para a 

maior compreensão do impacto psicossocial gerado pelo Transplante de Medula 

Óssea – TMO. Ressaltam, no entanto, que a maioria das pesquisas realizadas sobre 

Qualidade de Vida pós-TMO tem utilizado instrumentos para avaliação de grupos 

extensos de sujeitos, escalas, questionários e entrevistas, apontando para padrões 

adaptativos gerais. As autoras trazem questionamentos em relação às condições 

individuais dos sujeitos como recurso de enfrentamento das situações envolvidas no 

pós-TMO. Sugerem a necessidade de pesquisas longitudinais e prospectivas que 
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possibilitem a identificação dos riscos envolvidos na capacidade individual de 

enfrentamento e adaptação. 

A presença de uma doença afeta, naturalmente, a Qualidade de Vida do 

indivíduo e deve ser considerada de uma forma singular. Nesse enfoque, Strauss 

(1968) cita Lichtenberg (1742-1799), escritor alemão, um dos inovadores no domínio 

das pesquisas psicológicas do inconsciente que,  há muito reconheceu esse 

fenômeno, refletindo que o sentimento de satisfação em relação à própria saúde  

somente é devidamente avaliado através da doença, ou seja, pela sua falta, quando se 

adoece. 

O impacto de uma específica doença parece depender, assim, de inúmeros 

fatores, dentre os quais podemos citar a sua cronicidade, o grau de ameaça ou perigo 

que desperta no paciente, bem como as limitações, perdas e dificuldades que gera.   

Entende-se, portanto, que no surgimento de um sintoma, a busca de 

atendimento médico, o recebimento do diagnóstico, a decisão ou opção por um tipo 

de tratamento, a adesão a ele, sua evolução, as relações inter-pessoais estabelecidas 

nesse contexto, envolvem a percepção subjetiva do paciente em cada momento e são 

elementos importantes na determinação e adequação das condições terapêuticas. 

Avanços recentes reintroduzem as questões éticas na sociedade, com 

pensamentos e atitudes inovadoras adotadas na área da saúde. Um novo conceito – o 

da bioética – traz a reflexão sobre o estudo sistemático da conduta humana na área 

das ciências da vida e dos cuidados à saúde, na medida em que essa conduta é 

examinada à luz de valores e princípios morais (Clotet, 1993). 

De acordo com Dallari (1998), por ser  a vida geralmente reconhecida como 

um valor humano ou social, há a  necessidade de se refletir sobre as inovações e seus 

efeitos, de se prever, ou pelo menos, tentar prever as prováveis conseqüências, 

benéficas ou maléficas e, também, de avaliar as possibilidades sob a ordem da ética. 

A análise da bioética das relações em saúde deve provir da percepção de que 

toda pessoa é um ser de relações, ocorrendo a humanização da pessoa, a partir da 

conscientização do convívio social. Isso a diferencia dos outros seres humanos, 

apropriando-se de sua individualidade passando assim a respeitar também a 

individualidade do outro, com suas próprias características, enquanto passa a 
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respeitar a sua autonomia para determinada função. Fundamenta-se, enfim, no 

respeito à dignidade de si mesmo e do outro. 

No processo de seu desenvolvimento, a Bioética começa a revelar a 

necessidade de abranger não apenas a área da saúde, mas também a vida e o meio 

ambiente, como a mostrar a exigência de um exercício não apenas multi e 

interdisciplinar, mas sobretudo transdisciplinar. Dessa maneira, o alvo de 

preocupação anteriormente voltado só aos avanços científicos vai, aos poucos, se 

dirigindo também para a prática assistencial cotidiana, ampliando, assim, a avaliação 

ética do conhecimento biológico para o conhecimento em geral, provindo de 

qualquer área do saber, na dimensão da saúde (Hossne, 1998). 

Em nosso país, a condição básica de cidadania e autonomia do paciente e de 

seus familiares parece estar começando a ser reconhecida, com a compreensão de 

que não poderá haver reabilitação ou prevenção adequadas sem a cooperação ou 

participação dos mesmos no processo terapêutico. 

Para que esse princípio de autonomia exista na relação paciente/ 

profissional/instituição de saúde é necessário que o paciente tenha independência de 

vontade e ação, o que significa um controle de sua capacidade ética, uma 

compreensão de si mesmo. Para tanto, se pressupõe um equilíbrio interior e um grau 

de adaptação à realidade vivida, enriquecendo a personalidade e trazendo, como 

resultado, a busca por uma melhor Qualidade de Vida. 

Após realizar extenso levantamento bibliográfico e refletir incansavelmente 

sobre esses dois pilares teóricos – Câncer e Qualidade de Vida – tornou-se 

imperativo pensar sobre a metodologia, delinear o estudo, definir métodos e 

procedimentos. 
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4 –  POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS DE PESQUISA 
 

 

O conhecimento da realidade sempre foi uma preocupação do homem. 

Através dos mitos, as tribos primitivas buscaram  explicar os fenômenos que cercam 

a vida e a morte, a organização social dos indivíduos, os mecanismos de poder, 

controle e reprodução. Como valiosos recursos para explicação dos significados da 

existência, individual e coletiva, temos as religiões e filosofias. Para descobrir as 

lógicas profundas e  subjetivas do inconsciente humano na sua vivência individual ou 

coletiva, seu cotidiano, aspirações ou destino encontramos a poesia e a arte. Dentro 

da abrangência dessa busca encontra-se a Ciência, como mais uma forma de 

expressão, não exclusiva, não conclusiva, não definitiva (Minayo, 2001). 
De acordo com Pádua (1996) evidencia-se, na produção científica, a 

necessidade de uma apropriação do caráter histórico-filosófico da ciência, 

possibilitando-nos o entendimento de sua importância em nossa cultura. A 

compreensão do significado das grandes revoluções científicas e dos paradigmas em 

que se fundamentaram, nos leva ao conhecimento do caráter histórico da ciência e ao 

reconhecimento de seu caráter provisório como possibilidade explicativa da 

realidade. 

A Ciência, de modo geral, que procura captar e explicitar o verdadeiro 

significado da realidade e a busca de uma explicação “verdadeira” para as relações 

que ocorrem entre os fatos, quer naturais ou sociais, deve passar pela metodologia 

que norteará essa busca. 

Pádua (1996) refere que desde a Grécia Antiga encontramos uma disposição 

dos filósofos para a organização de sistemas explicativos procurando encontrar a 
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“verdade”, incluindo uma preocupação com o saber-fazer, com a técnica. A partir daí 

é construída a tradição metafísica clássica, com explicações filosóficas que vão 

predominando de forma crescente, desde o período dos filósofos pré-socráticos, 

passando pelos períodos clássico e helenístico da civilização grega até o período 

greco-romano. Surgindo o ecletismo e o cristianismo, acontecem mudanças sociais 

importantes que irão influenciar na análise da realidade e caracterizar o pensamento 

filosófico da Idade Média.  

Essa autora traz uma interessante contextualização histórica sobre a questão 

do método em pesquisa: o predomínio do geocentrismo de Ptolomeu (séc.II) vai até o 

questionamento    de Copérnico (1473-1543), servindo de base para as pesquisas de 

Kepler (1571-1630), Galileu (1564-1642) e Newton (1642-1727) entre outros, 

revolucionando os conceitos de ciência e método. 

A estrutura teológica e epistemológica do período medieval é rompida no 

mundo moderno e a Ciência vai em busca de uma nova interpretação do real, 

trazendo para a análise a questão da neutralidade do conhecimento científico. Com 

isso, a metodologia científica passa a incorporar dois elementos fundamentais da 

matemática: a ordem e a medida para chegar ao conhecimento “verdadeiro”, 

assumindo, também, o sentido da previsão, passando a ser o parâmetro também para 

a experimentação e a fonte de autoridade para a fundamentação do saber.  

Após Galileu, F. Bacon (1461-1626), T.Hobbes (1588-1679), J. Locke (1632-

1704),  D.Hume (1711-1776) e J.S.Mill (1806-1873) trouxeram as questões da 

indução e empirismo. R.Descartes (1596-1659) estabeleceu as bases do método 

racional-dedutivo, sendo, ainda nessa época, desenvolvido o chamado 

“racionalismo” por N.Malebranche (1638-1715), B.Espinoza (1631-1677) e G. 

Leibniz (1646-1716). 

A análise do empirismo e do racionalismo faz E. Kant (1724-1804) 

revolucionar a filosofia tradicional, argumentando que se o conhecimento é a síntese 

ou conexão dos dados que somente a experiência pode fornecer, essa síntese também 

é impossível sem os elementos racionais. Sua análise indica novos rumos para a 

questão do método, propondo o sujeito como ordenador e construtor da experiência, 

ao impor ordem aos fenômenos através do pensamento (Pádua, 1996). 
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A dialética hegeliana critica esse sistema explicativo de Kant, entendendo  

Hegel (1770-1831)  que o conhecimento não é apenas  “a capacidade de apreensão 

daquilo que é ou existe, mas também e principalmente da apreensão do processo 

pelo qual as coisas vêm a ser, tornando-se isto ou aquilo” (Leopoldo & Silva, 1984, 

p. 175). 

Já no mundo contemporâneo, marcado pelo desenvolvimento acelerado da 

economia capitalista,  parece haver uma discussão questionando a infalibilidade do 

conhecimento científico, com importantes pensadores como R.Carnap (1891-1970), 

O. Neurath (1881-1945), H. Reichenbach (1891-1953), estruturando um conceito de 

Ciência a partir da idéia de operacionalidade e mensuração. 

Karl Popper traz o critério de refutabilidade o qual, segundo ele, permite 

distinguir a Ciência da não-ciência. É questionado por Thomas Kuhn que aborda a 

questão do método, entendendo a Ciência como a ampliação e aprofundamento do 

aparato conceitual do paradigma sem, todavia, alterá-lo. Kuhn (1978) propõe que o 

desenvolvimento e o progresso do conhecimento originam revoluções científicas, 

quando o paradigma vigente não consegue fornecer as explicações exigidas, como no 

caso das teorias de Newton, Darwin, Einstein. 

O debate entre esses dois teóricos – Popper e Kuhn −  propiciou o repensar da 

questão do método e Paul Feyerabend critica essas posições neopositivistas, 

argumentando que o método, como normatizador de procedimentos científicos não é 

um instrumento de descobertas, propondo uma epistemologia anarquista perante o 

racionalismo, tentando mostrar que a Ciência avança sem um plano previamente 

determinado (Pádua, 1996). 

A partir do desenvolvimento das Ciências Naturais, o método experimental 

objetivo passou a ser considerado como o único meio de se fazer Ciência. E as 

Ciências Humanas? Como medir o social? O subjetivo? 

Essas questões foram abordadas por pensadores modernos como Rousseau 

(1712-1778) e, especialmente, por Augusto Comte (1798-1857) e Karl Marx ((1818-

1883) com  as proposições mais significativas do século XIX, as quais influenciam 

até hoje as discussões metodológicas. 

Marx retoma as idéias desenvolvidas por Hegel, considerando que a análise 

do processo de construção do conhecimento deve levar em conta o entrelaçamento 
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dos níveis da própria estrutura social – econômico, jurídico/político e ideológico –  e 

o papel de cada um na construção histórica de determinado modo de produção. Para 

Marx, a Ciência é a revelação do mundo e a revelação do homem enquanto ser 

social, considerando o papel da cultura e do trabalho que, em cada circunstância da 

história, revelam a possibilidade de expansão e aquisição de conhecimentos, tentando 

avançar além da descrição dos fenômenos isolados, para atingir sínteses explicativas, 

sugestivas de novas relações, novas buscas, novas sínteses, realimentando o processo 

do conhecimento (Bernal, 1976). 

Já o positivismo de Comte propõe o método utilizado pelas ciências naturais 

para analisar o social, argumentando que este estaria sujeito às mesmas leis 

invariáveis que regem os fenômenos da natureza. A previsibilidade dos fenômenos, 

assim, deve ser buscada através de leis gerais garantindo a noção do progresso do 

desenvolvimento do processo social, com a incorporação sistemática de todos os 

aspectos da existência humana, num contexto definido pela racionalidade e 

objetividade, os quais desempenham o papel de fornecer orientações positivas para o 

entendimento da sociedade. 

O século XX traz, assim, uma visão de absoluta compartimentalização do 

saber científico, baseada na tecnocracia como forma de poder, procurando analisar a 

sociedade dentro da dualidade de existência da realidade social, buscando o 

entendimento dessa realidade através, somente, de especialistas técnicos. As várias 

áreas do conhecimento tentam se adequar aos princípios de racionalidade e 

objetividade para conquistar a categoria de conhecimento científico (Bernal, 1976). 

A psicanálise de S. Freud (1856-1939) e a psicologia analítica de Carl G. 

Jung (1875-1961) representam importantes contribuições para o entendimento do 

comportamento do indivíduo, assim como estudos na Antropologia, Sociologia, 

Política, Lingüística, que trazem novas perspectivas de análises diversas, 

promovendo interessantes discussões sobre a questão da metodologia. 

Durante as décadas de 30 e 40, fundamenta-se a organização das ciências 

sociais, bem como se consolidam posturas metodológicas diversas relacionadas à 

compreensão do homem e a sua ação individual ou coletiva. 

Alicerçados no referencial teórico das obras de Kant, Hegel e Marx, 

pensadores como M. Horkheimer (1895-1973), T. Adorno (1903-1969), H. Marcuse 
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(1889-1979) e W. Benjamin (1892-1940) fundaram a Escola de Frankfurt, à qual se 

reuniram W. Reich, H. Arendt, J. Habermas, E. Fromm, entre outros. Almejaram  a 

construção de uma teoria crítica da sociedade e da técnica, sem se prenderem aos 

clássicos, que muitas vezes questionaram. O positivismo, o totalitarismo, a cultura de 

massa, o papel da ciência, da técnica e da família são temas questionados e 

analisados por esses teóricos (Severino, 1992). 

Nas ciências sociais, destaca-se o estruturalismo como metodologia científica, 

a partir da antropologia de C.Lévi-Strauss, principalmente nos estudos de lingüística 

e etnologia (Chauí, 1994). 

Estudos trazem a automação, a computação, uniformizando a interpretação do 

real, sendo absorvidos como linguagem e método, dentro das ciências sociais, pela 

abordagem sistêmica, percebendo-se uma tendência metodológica de origem 

positivista, entendendo a sociedade como um sistema, passível de controle (Demo, 

1988). 

Em decorrência desse caráter histórico, repleto de contradições, do processo 

de produção do conhecimento, podemos encontrar diferentes concepções de Ciência 

e de método, cada um com pressupostos diferenciados para se fazer pesquisa. 

Dessa maneira, podemos usar as expressões método dialético, positivista, 

estruturalista e assim por diante na perspectiva de que cada um tem sua visão de 

mundo e de homem, bem como pressupostos ético-filosóficos, determinando suas 

diretrizes e procedimentos para a  pesquisa, seus entendimentos sobre o processo de 

produção do conhecimento, bem como a forma de analisar a realidade (Lakatos & 

Marconi, 1991). 

O crescimento dos estudos, na área das ciências humanas e sociais, originou 

as pesquisas chamadas “qualitativas”, objetivando a consolidação de procedimentos 

que pudessem ultrapassar os limites das análises quantitativas. Diferentemente 

destas, a pesquisa qualitativa busca a compreensão única e particular do fenômeno 

estudado, sem se preocupar com generalizações populacionais, princípios e leis. 

Centrada no específico, no peculiar, procura a compreensão em vez de explicação e 

seus achados também podem ser utilizados para compreender outros fenômenos, 

relacionados com o fato ou situação estudada.  
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Partindo de pressupostos estabelecidos pelo método dialético e apoiados em 

bases fenomenológicas, as pesquisas qualitativas têm norteado sua atenção para o 

significado dos fenômenos e processos sociais, considerando as atitudes, crenças, 

valores, motivações, sentimentos e pensamentos, as representações sociais que 

permeiam a rede de relações da população estudada (Schmerling et al., 1993). 

Pela dificuldade de mensuração e controle desses aspectos, nos padrões da 

Ciência dominante, freqüentemente vemos sua cientificidade ser questionada e 

desvalorizada.   

Por ser “quantitativa” uma pesquisa não se torna “objetiva” e “melhor”, 

mesmo que utilize sofisticados instrumentos de análise, se desconhecer aspectos 

importantes dos fenômenos ou processos estudados. Por outro lado, uma abordagem 

“qualitativa” não é suficiente para garantir uma compreensão em profundidade. Um 

estudo quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas qualitativamente e 

vice-versa (Minayo & Sanches, 1993). 

Historicamente, à medida que se legitimavam e se consolidavam os 

procedimentos qualitativos nas ciências humanas, foi se estabelecendo um certo 

preconceito em relação às análises quantitativas. Sem poder excluí-las, é importante 

considerar que existem situações ou fenômenos que exigem informações ou 

significações referentes a um grande número de indivíduos, não comportando outro 

recurso senão o da abordagem quantitativa. Do mesmo modo, há casos em que a 

abordagem qualitativa é mais indicada. Outras vezes, ainda, a combinação das duas 

abordagens não só é possível, como, sobretudo, indicada e desejável (Gouveia, 

1984). 

As técnicas qualitativas podem favorecer uma oportunidade para as pessoas 

revelarem seus sentimentos ou a complexidade e intensidade dos mesmos, 

proporcionando uma compreensão sobre as amplas significações de seu discurso, a 

linguagem usada e as conexões realizadas, revelando uma percepção de mundo 

particular (Spencer, 1993). 

Sendo o Homem o objeto de estudo, a relação é estabelecida entre iguais, 

coincidindo  objeto e sujeito do conhecimento, passando a ser a intersubjetividade o 

critério de cientificidade, pois o conhecimento passa a ser uma construção dialética. 

Assim, uma abordagem qualitativa pode ser caracterizada por três aspectos: o caráter 
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epistemológico relacionado à visão de mundo implícita na pesquisa, ou seja, o 

pesquisador busca uma compreensão subjetiva da experiência humana; o tipo de 

dado que se pretende coletar, preferencialmente dados ricos em descrições pessoais, 

situações, acontecimentos, vivências; o método de análise, que na pesquisa 

qualitativa busca compreensão, significados e não evidências  (Gonzáles Rey, 2002). 

No momento em que, já definida pela escolha da metodologia 

fenomenológica para este estudo, entro em contato com o instrumento quantitativo 

de avaliação de Qualidade de Vida elaborado pela Organização Mundial de Saúde, o 

World Health Organization Quality of Life – WHOQOL, trazendo-me novas 

indagações e incertezas. 

 Na tentativa de me aproximar da realidade observada, interessei-me em 

experenciar essa pesquisa de campo, baseada em uma perspectiva pragmática, a ser 

combinada, posteriormente, com a abordagem subjetiva, fenomenológica. De acordo 

com Serapioni (2000), a aceitação da complementaridade entre as duas abordagens e 

a proposta de uma integração entre elas, reconhecendo suas especificidades, 

permitem a identificação de como podem ser incorporadas à pesquisa. 

Diante dessa trajetória, com uma bagagem teórica e prática acumulada, 

procurei delinear um quadro que permitisse a abordagem metodológica dentro de 

uma interface, abrangendo aspectos quantitativos e qualitativos. 

Para tanto, houve a necessidade de dividir a pesquisa em dois momentos. Um 

ancorado na pesquisa quantitativa e outro buscando, qualitativamente, resposta aos 

anseios e questionamentos propostos. 
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5 − TRAJETÓRIA METODOLÓGICA DA PESQUISA  

 

 

5.1- AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA QUALIDADE DE        

VIDA  

 

 
Utilizando  o WHOQOL-bref, versão abreviada em português do Instrumento 

de Avaliação de Qualidade de Vida da OMS (WHOQOL-100), desenvolvido pela 

Divisão de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde – OMS,  em um projeto 

colaborativo multicêntrico e validado no Brasil em 1998 pelo Departamento de 

Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

 

 

5.2- PESQUISA QUALITATIVA  

 

 

Por meio do método fenomenológico, buscando  compreender e descrever a 

experiência do fenômeno do adoecer de câncer e a Qualidade de Vida do paciente 

pelo acesso ao “mundo-vida” do mesmo, entendendo essa vivência como uma 

experiência única e pessoal. Houve a  consideração de que a essência do fenômeno 

somente pode ser desvelada com base nas descrições das experiências vividas pelos 
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sujeitos – pacientes com câncer –, pois apenas eles são capazes de transmitir o 

sentido, o significado do que estão vivendo. 

 

 

5.3- PROCEDIMENTOS 
 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São 

Paulo, conforme Of. CetP/045/2002. (ANEXO B) 

Foi também, autorizada sua realização pela direção e pela Comissão de Ética 

Médica do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. (ANEXO C e D) 

Mediante essas aprovações, os pacientes passaram a ser convidados a 

participar da primeira etapa da pesquisa − aplicação do WHOQOL-bref −, sendo 

esclarecidos sobre os objetivos do estudo, com a garantia de anonimato e sigilo 

profissional em relação ao conteúdo que surgiria. A participação foi voluntária e os 

participantes  assinaram Termo de Consentimento Informado padronizado pelo 

instrumento. (ANEXO E) 

Em ambas as etapas, todos os convidados  − pacientes/controle − aceitaram 

participar da pesquisa, não ocorrendo nenhuma recusa. Atribuo tal decisão ao vínculo 

existente, no caso dos pacientes, pois já me conheciam desde o início do tratamento, 

com o primeiro contato no Grupo de Acolhimento. Como o tratamento é diário, a 

convivência  intensifica essa vinculação, favorecendo a interação e uma relação de 

confiança. Quanto ao Grupo Controle a escolha foi individual, procurando parear 

com o Grupo de Pacientes, muitas vezes sem conhecê-los anteriormente, por 

indicação de terceiros e, mesmo assim, todas as pessoas que foram convidadas 

aceitaram participar do estudo. 

A aplicação do questionário WHOQOL aos sujeitos/pacientes, bem como as 

entrevistas para a pesquisa fenomenológica, foram individuais e realizadas em salas 

do Serviço de Radioterapia do hospital por oferecer ambiente mais tranqüilo e 

adequado para esse fim.  
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O local foi escolhido pela facilidade de acesso para os participantes, bem 

como por retratar minha realidade enquanto pesquisadora, psicóloga trabalhando na 

área de oncologia, em uma instituição hospitalar. 

Escolhi o Grupo Controle, participante da primeira etapa da pesquisa – 

WHOQOL-bref – entre habitantes de Campinas/SP, em uma região de nível 

socioeconômico semelhante ao apresentado pelos pacientes que já tinham respondido 

ao mesmo questionário, sendo também pareados por idade, sexo, escolaridade e 

estado civil. 

O procedimento para o convite à participação foi igual ao do Grupo de 

Pacientes, com fornecimento dos esclarecimentos sobre o estudo, garantia de 

anonimato e sigilo e assinatura do Termo de Consentimento Informado. 

Apliquei o questionário aos participantes do Grupo Controle, de acordo com a 

minha disponibilidade e a deles, na residência dos mesmos ou em seu local de 

trabalho. 

Antes de iniciar a coleta dos dados, durante o rapport, procurei saber se os 

participantes − pacientes/controle − sabiam o que era uma pesquisa e se já haviam 

tido experiência nesse sentido. Todos manifestaram saber o que era pesquisa e dois 

deles  revelaram que já tinham participado de uma “pesquisa de opinião” sobre 

produtos comerciais. 

Na segunda etapa – pesquisa fenomenológica −, antes de entrevistar os 

pacientes, procurei esclarecer os objetivos do estudo, garantindo o anonimato e 

sigilo, bem como solicitando autorização para gravar a entrevista. Assinaram, 

também, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. (ANEXO F) 

Para iniciar a realização desse segundo momento da metodologia delineada – 

pesquisa qualitativa no referencial fenomenológico – procurei me fundamentar sobre 

essa filosofia e esse método. 

Para obedecer à seqüência do caminho metodológico percorrido, descrevo no 

próximo capítulo a primeira etapa da pesquisa, a avaliação da Qualidade de Vida 

através do WHOQOL-bref. 
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6 – APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO ABREVIADO DE 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA “WHOQOL-bref” 
 

 

A incorporação da Qualidade de Vida como objetivo assistencial a ser 

alcançado tem sido uma preocupação freqüente entre profissionais e usuários dos 

Serviços de Saúde. A temática fez surgir o Grupo de Qualidade de Vida na divisão 

de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde – OMS, definindo Qualidade de 

Vida como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura 

e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações” (The WHOQOL GROUP, 1994). Essa definição traz, além 

do caráter subjetivo, atributos importantes como a cultura, valores e crenças 

individuais que baseiam os objetivos, necessidades e expectativas das pessoas. 

Assim, o Grupo de Qualidade de Vida da OMS desenvolveu  projeto de elaboração  

de um instrumento para avaliação de Qualidade de Vida, fundamentado no 

pressuposto de que Qualidade Vida é um constructo subjetivo (percepção de cada 

indivíduo), multidimensional e composto por dimensões positivas e negativas. O 

projeto foi realizado com a colaboração de 15 centros simultaneamente em diferentes 

culturas. Foram desenvolvidos, até o momento, dois instrumentos gerais de 

Qualidade de Vida: o WHOQOL-100 e o WHOQOL-bref. O primeiro consta de 100 

questões que avaliam seis domínios: Físico, Psicológico, Nível de Independência, 

Relações Sociais, Meio Ambiente e Espiritualidade-Crenças Pessoais (The 

WHOQOL GROUP, 1998a). A necessidade de instrumentos de rápida aplicação 

determinou o desenvolvimento da versão abreviada do instrumento: o WHOQOL-

bref, com 26 questões selecionadas das 100 do primeiro questionário e divididas em 

quatro domínios: Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente (The 

WHOQOL GROUP, 1998b).   
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Atualmente os instrumentos WHOQOL estão disponíveis em 20 idiomas, 

inclusive no Brasil. A versão em nosso país foi desenvolvida no Centro WHOQOL 

para o Brasil, no Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, sob a coordenação do Dr. Marcelo Pio de Almeida 

Fleck. Foi realizada segundo a metodologia preconizada pela OMS, com teste de 

campo em 300 indivíduos para cada um dos dois instrumentos, sendo que as 

características psicométricas preencheram os critérios de desempenho exigidos:  

consistência interna, validade discriminante, validade convergente, validade de 

critério, fidedignidade de teste-reteste (Fleck et al., 1999). 

Na versão em português, as características psicométricas do WHOQOL-bref 

mostraram-se semelhantes às da amostra do estudo multicêntrico que deu origem ao 

instrumento, apresentando-se como uma alternativa útil para as situações em que a 

versão longa é de difícil aplicabilidade (The WHOQOL GROUP. 1998b). 

 

 

6.1-  INSTRUMENTO 
 

 

A escolha desse instrumento partiu, em princípio, da busca em me aproximar 

do conceito Qualidade de Vida de variadas formas e abordagens. A opção pelo 

WHOQOL-bref  ocorreu tendo em vista a escassez, em nosso país, de instrumentos 

validados para avaliação da Qualidade de Vida junto, especificamente, a pacientes 

com câncer e obedeceu a três critérios básicos: 

1. A origem do instrumento: estudo científico, multicêntrico e legitimado pela 

OMS. 

2. Sua versão em português já desenvolvida e validada sob critérios científicos e 

éticos rigidamente respeitados (Fleck et al., 2000).  

3. Facilidade de aplicação do instrumento WHOQOL-bref: demanda pouco 

tempo para seu preenchimento e avaliação, é de fácil entendimento e 

características psicométricas satisfatórias. 

 

 

 
 



 

72 

O instrumento (ANEXO G) consta de 26 questões, como já citado, divididas 

em: 

Questões gerais  =  2 questões  = 1) e 2) 

Domínio Físico =   7  questões = 3), 4) 10), 15), 16), 17) e 18) 

Domínio Psicológico = 6 questões = 5), 6), 7), 11), 19) e 26) 

Domínio Relações Sociais = 3 questões = 20), 21) e 22) 

Domínio Meio Ambiente =  8 questões = 8), 9), 12), 13), 14), 23), 24) e 25) 

 

 

6.2- PROCEDIMENTO 

 
 

A amostra foi constituída por dois grupos: 

 

1. pacientes em tratamento de vários tipos de câncer  n = 50  

2. Grupo Controle  n = 70 

 

O primeiro grupo foi constituído por pacientes com diversos tipos de câncer, 

em tratamento no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, na cidade de Campinas/SP. 

O segundo grupo foi escolhido de acordo com as características de idade, 

sexo, estado civil, escolaridade que mais se aproximassem dos sujeitos do primeiro 

grupo, com o critério de exclusão: não apresentar nenhum tipo de câncer. 

Conforme citado no capítulo 5.3, pacientes e Grupo Controle foram 

convidados a participar voluntariamente da pesquisa, sendo esclarecidos sobre a 

mesma e assinaram Termo de Consentimento Informado para a participação. 

 O instrumento foi aplicado no grupo de pacientes, quando compareciam para 

tratamento no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, individualmente e em sala 

apropriada, sem interferências de qualquer espécie, como interrupções ou barulho. 

Ao Grupo Controle foi aplicado, conforme a disponibilidade dos sujeitos e da 

pesquisadora na residência do sujeito ou seu local de trabalho. 
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Após rapport, o paciente, ou participante do Grupo Controle, era informado 

sobre o objetivo da pesquisa, esclarecido sobre sua participação, lido e assinado o 

Termo de Consentimento Informado e era aplicado o questionário.  

 

 

6.3- ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
 

 

Os dados coletados foram analisados estatisticamente com utilização da 

Sintaxe SPSS – WHOQOL-bref Questionnaire, conforme as instruções para 

aplicação e avaliação do instrumento fornecidas pelo Centro Whoqol do Brasil.  

As respostas foram tabuladas e aplicados os testes estatísticos Teste t – para 

as variáveis contínuas e Qui-quadrado para as variáveis categóricas. O nível de 

significância utilizado foi de 0,05. 

A consistência interna do instrumento foi avaliada pelo coeficiente de 

fidedignidade de Cronbach, com  valores satisfatórios no total (26 questões): Grupo 

Controle – 0,8956; Pacientes –  0,8295 e Total 2 Grupos –  0,8764. 

 

 

6.4- RESULTADOS 

 

 

6.4.1-  INFORMAÇÕES SOBRE O RESPONDENTE 

 

 

A TABELA 1 apresenta a descrição da amostra estudada. Os grupos não 

revelaram diferenças estatisticamente significativas em relação à idade, sexo, 

escolaridade, estado civil, bem como à forma de administração do questionário 

(p<0,05). 
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TABELA 1 - Descrição (média ± desvio-padrão ou %) dos pacientes e 

controles estudados 

 

CARACTERÍSTICAS PACIENTES 
(N=50) 

CONTROLES 
(N=70) P 

Idade (anos) 52,9 (±13,8) 50,3 (±12,1) 0,268 

Masculino 38% 29% 
Sexo 

Feminino 62% 71% 
0,277 

< 1º grau  incompleto 72% 67% 

1º  grau completo 14% 19% Educação 

≥ 2° grau incompleto 14% 14% 

 
0,792 

Solteiro 10% 7% 
Casado 74% 77% Estado civil 
Separado/Viúvo 16% 16% 

 
0,850 

1 auto-administrado 22% 23% 

2 assistido p/ entrev. 16% 10% 
Forma de 
administração 
do questionário 3 admin. p/ entrev. 62% 67% 

 
0,616 

Tempo de preenchimento (minutos) 23,5 (±13,0) 15,2 (±5,3) < 0,001 

 

A maioria dos pacientes e controles estudados está na faixa dos 50 a 59 anos 

de idade, conforme  TABELA 2, confirmando os dados apresentados na TABELA 1. 

 

TABELA 2 - Descrição da idade (freqüência e porcentagem) dos 

participantes da pesquisa: pacientes e grupo controle  

Idade Freqüência % 
< 19 anos 1 0,8 

20 a 29 anos 9 7,5 
30 a 39 anos 8 6,7 
40 a 49 anos 30 25,0 
50 a 59 anos 37 30,8 
60 a 69 anos 27 22,5 

70 anos ou mais 8 6,7 

Total 120 100,0 
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Ambos os grupos são de nível socioeconômico baixo com rendimentos 

variando entre menos de 1 a 6 salários mínimos. Embora esse dado não constasse da 

Ficha de Informações do Respondente padronizada do instrumento, considerei 

importante colher esse dado, facilitando parear os grupos. 

Quanto ao tempo utilizado para preenchimento das respostas, apareceu uma 

diferença estatisticamente significativa, tendo os pacientes apresentado uma média 

de 23 minutos e o Grupo Controle 15 minutos. 

Pode-se inferir que os pacientes responderam ao questionário em período de 

tratamento, em ambiente ambulatorial, muitas vezes utilizando períodos de espera 

para algum procedimento, o que pode ter facilitado a despreocupação com o tempo 

utilizado ou até ocupando-o como uma forma de contato consigo mesmo e com 

questões existenciais, com ansiedade diminuída em relação à rotina de trabalho, 

estando a maioria dos pacientes em licença ou já aposentados. 

Já o Grupo Controle, em se tratando de indivíduos em rotina de trabalho, 

parecia haver maior preocupação com a ocupação do tempo. 

Deve-se levar também em consideração a diferença da vinculação com o 

estudo e a pesquisadora, bem como a motivação. Os pacientes, pelo contato diário e 

vínculo estabelecido pareciam querer dar algo de si nessa participação. 

 

 

6.4.2- QUESTÕES 
 

 

As questões foram formuladas para uma escala de  respostas do tipo Likert, 

com três palavras entre os dois pontos âncoras em escalas de intensidade (nada –

extremamente), capacidade (nada – completamente), freqüência (nunca – sempre) e 

avaliação (muito insatisfeito – muito satisfeito; muito ruim – muito bom). 

É interessante colocar que, embora o questionário apresentasse questões que 

exigiam respostas fechadas, os sujeitos (pacientes e Grupo Controle) verbalizavam 

comentários  ou reflexões que não puderam ser alcançados pelo instrumento. Como a 

maioria dos questionários foi por mim administrada, essas verbalizações entendidas e 

consideradas como um “pensar alto”, sem quaisquer intervenções ou 
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questionamentos, foram apenas anotadas e, embora não sendo levadas em conta na 

análise estatística, foram consideradas na análise dos resultados, favorecendo maior 

abrangência para a compreensão dos sujeitos. Essas considerações estão colocadas 

após o resultado estatístico de cada questão. 
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Questões Gerais 
 

 

1) Como você avaliaria sua Qualidade de Vida? 

Muitas vezes tive  necessidade de clarear o termo “Qualidade de Vida”. Os 

entrevistados, pacientes e Grupo Controle, perguntavam o significado do termo. 

Buscando sempre não interferir com as indicações explicitadas no Manual de 

Aplicação, fundamentei meus  esclarecimentos na definição da Organização Mundial 

de Saúde - OMS utilizada na elaboração do instrumento. Essa necessidade, que 

ocorreu, com pelo menos 50% dos entrevistados, parece revelar o pouco contato, ou 

pouca intimidade dos mesmos com o termo e com o conceito de Qualidade de Vida, 

o que nos levaria a hipóteses sobre a interferência do nível socioeconômico, 

escolaridade, idade, entre outros, que por não ser o objetivo proposto, não foi 

avaliado neste momento. 

 

0% 1%

14%
19%

30%

37%

52%

34%

4%
9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

muito
ruim

ruim nem ruim
nem boa

boa muito boa

Pacientes Controles
 

Figura 1 - Avaliação geral da Qualidade de Vida – (sem diferença 

estatisticamente significativa: 0,328) 

 

 

Em relação a essa primeira questão, 52% dos sujeitos do grupo de pacientes 

considerou sua Qualidade de Vida como BOA e 30% NEM RUIM NEM BOA, 
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enquanto a predominância foi de 37% do Grupo Controle considerando-a NEM 

RUIM NEM BOA, seguida de 34% considerando-a BOA. 

Comentários anotados que ocorreram, quando os sujeitos respondiam a esta 

questão: 

“Bom... acho que tá boa... É difícil, né? Num tá tão bom assim, mas pra que 

ficá falando que tá ruim? Num vai adiantá nada... só vai atraí mais coisa ruim... 

acho que tá tudo bom do jeito que Deus qué... escreve que tá boa.” (contr. 46) 

 

“Minha vida num tá assim nem ruim nem boa... tá do jeito que dá. Que que 

eu vô responde?... Tá boa. Acho que tá boa.... pode por.” (contr. 17) 

 

“Sei lá... qualidade... tá tudo tão ruim... dor, mal-estar, enjôo, pouca grana... 

mas tenho meus filhos, minha mulher... tanta gente num tem nada... pra que 

reclamá? Tá bom... tá muito bom... pode escrever... (pac.11) 

 

“Olha, tá tudo tão complicado... a doença, a falta de dinheiro, o problema da 

minha filha grávida... mas a vida é boa. Sempre é boa...Tenho fé que vai melhorar... 

Pode botá boa.” (pac. 38)   

   

Nessas ocorrências, pontuei a possibilidade de um tempo para pensar ou até 

de rever a resposta, porém os sujeitos não utilizaram a proposta, mantendo, em todas 

as vezes, a primeira opção escolhida. 
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2) Quão satisfeito você está com a sua saúde?  (significância: 0,451) 

0% 1%

8% 9%

24%
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50%

41%

18%

11%
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20%
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35%
40%
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50%

muito
insatisfeito

insatisfeito nem satisfeito
nem insatisfeito

satisfeito muito satisfeito

Pacientes Controles

 Figura 2 - Avaliação da satisfação com a saúde 

 

Em relação à satisfação com a saúde, o grupo de pacientes apresentou 50% 

dos sujeitos considerando BOA  a sua saúde  e 24% como NEM RUIM NEM BOA, 

enquanto no Grupo Controle 41,4% considerou BOA a sua saúde e 37,1% NEM 

RUIM NEM BOA. 

Deve-se levar em consideração que, apesar de não apresentarem uma doença 

grave como o câncer, alguns sujeitos do Grupo Controle trouxeram informação de 

outros problemas de saúde (osteoporose, enxaqueca, alergia, menopausa, visão, voz, 

hipertireoidismo, hipertensão, coluna) com significações subjetivas e atribuições 

muito particulares de interferência em sua rotina de vida.  

Já os pacientes podem ter respondido, levando em conta sua percepção ou até 

mesmo uma avaliação médica sobre uma melhora no estado da doença no momento 

que respondia ao questionário. 

Foi possível compreender, embora o instrumento não permitisse elementos 

para a compreensão de significados dentro de uma dimensão mais abrangente, que o 

discurso que permeava as respostas fechadas, algumas vezes,  manifestava negação 

ou ambivalência:  

 

“Eu estou bastante satisfeita com a minha saúde. Tá tudo bem, estou ótima. 

Pode pôr satisfeita” (pac.07) 
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“Acho que tá tudo bem... às vezes a gente tem dor... na coluna, na cabeça... 

também tá tudo tão difícil... põe que eu tô satisfeita... num adianta ficá reclamando... 

põe satisfeita. (contr. 13) 

 

Outras vezes, no Grupo dos Pacientes, a satisfação parecia fundamentada na 

percepção de estar sendo cuidado, de o tratamento estar dando resultado. 

 

“Eu tô muito satisfeito. Tô me sentindo muito melhor. Acho que os remédios 

tão fazendo efeito.” 

   

Em relação aos quatro domínios podemos observar: 

Diferenças estatisticamente significativas nos domínios: Físico, Relações 

Sociais e Meio Ambiente, que parecem referir-se a dados mais objetivos, com 

interferências mais concretas numa situação de doença-tratamento. Quanto ao 

domínio psicológico não aconteceu diferença estatisticamente significativa. 

(TABELA 3). 

 

TABELA 3 - Média (± desvio-padrão) dos domínios comparando pacientes e 

controles 

Domínio Pacientes (n=50) Controles (n=70) P 

Físico 13,9 (±1,9) 13,0 (±1,5) 0,003 

Psicológico 13,6 (±2,3) 13,2 (±1,8) 0,261 

Relações Sociais 15,5 (±3,0) 14,2 (±3,1) 0,023 

Meio Ambiente 14,5 (±2,7) 13,7 (±3,0) < 0,001 

 

 

A numeração das questões obedecem à seqüência dos domínios no 

questionário. 
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No domínio físico, as questões que apresentaram maior discrepância entre os 

grupos, em uma abordagem descritiva foram as questões: 

4) F 11.3 = Quanto você precisa de algum tratamento médico para levar 

sua vida diária?  (significância: 0,001) 
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Figura 3 - Avaliação da necessidade de tratamento médico no cotidiano 

 

 

Esse resultado pode ser considerado como esperado, tendo em vista a 

necessidade de acompanhamento médico e de algum tipo de tratamento quando do 

diagnóstico do câncer. 
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10) F 2.1 = Você tem energia suficiente para o seu dia-a-dia ? 

      (nível de significância: 0,036) 
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Figura 4 - Avaliação da energia na rotina diária 

    

 

  

16)  F3.3 = Quão satisfeito (a) você está com o seu sono?  

                 (limítrofe na significância: 0,076) 
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 Figura 5 - Avaliação da satisfação com o sono 
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Percebe-se que as diferenças significativas estão relacionadas à maior 

necessidade de acompanhamento médico, perda de energia, dificuldades com o sono, 

o que é aceitável e compreensível, tratando-se de pessoas em tratamento de uma 

doença grave como o câncer. 

Nesse domínio, algumas questões não revelaram diferenças significativas: 

 

 

3)   F 1.4 = Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de 

fazer o que precisa?  (significância: 0,362) 
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Figura 6 - Avaliação de impedimento por dor física 
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15) F 9.1 = Quão bem você é capaz de se locomover?  (significância: 0,359) 
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 Figura 7 - Avaliação de locomoção 

 

 

17) F 10.3 = Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de 

desempenhar as atividades do seu dia-a-dia?  (significância:  0,104) 
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Figura 8- Avaliação da satisfação com a capacidade de desempenhar as     

             atividades do dia-a-dia 
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18) F 12.4 = Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o 

trabalho?  (significância:  0,297) 
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 Figura 9 - Avaliação da satisfação com a capacidade para o trabalho 

 

 

Os pacientes e participantes do Grupo Controle trazem um posicionamento 

semelhante em relação a essas questões. Os pacientes manifestam energia e 

motivação para as atividades de trabalho, superando as limitações trazidas pela 

doença. Pode-se levantar a hipótese de que possam estar resignificando a sua vida e 

sua temporalidade, na tentativa de manter sua própria identidade e os papéis sociais 

que ocupam. 

No domínio psicológico, as diferenças entre os grupos  apareceram nas 

questões: 
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5) F 4.1 = O quanto você aproveita a vida?  (significância: 0,015) 
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 Figura 10 - Avaliação de aproveitamento de vida  

 

 

6) F 24.2 = Em que medida sua vida tem sentido? (limítrofe na 

significância: 0.67) 
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 Figura 11- Avaliação do sentido da vida 
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7) F 5.3 = O quanto você consegue se concentrar? (significância: 0,020) 
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 Figura 12 - Avaliação de concentração 

 

 

11) F 7.1 = Você é capaz de aceitar sua aparência física? (significância:      

      0,020) 
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 Figura 13 - Avaliação de aceitação da aparência física 
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19) F 6.3 = Quão satisfeito (a) você está consigo mesmo? (significância:     

       0,023) 
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 Figura 14 - Avaliação de auto-satisfação 

 

 

26) F 8.1 = Com que freqüência você tem sentimentos negativos tais como 

mau humor, desespero, ansiedade, depressão? (significância: 0,000) 
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 Figura 15 - Avaliação da freqüência de sentimentos negativos 

 

 

Tanto os pacientes quanto os participantes do Grupo Controle manifestaram 

respostas que, dentro da totalidade do Domínio Psicológico, não ofereceram 

diferenças estatisticamente significativas (TABELA 3), levando a inferir que os 

sentimentos, as emoções, os sofrimentos acontecem em todas as dimensões da vida 
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do ser humano. Não só a doença, a dimensão do físico traz a dor, a agonia. O 

enfrentamento do dia-a-dia parece ser um processo permanente de busca do 

equilíbrio dinâmico de todos os fatores que compõem a vida humana e que darão a 

medida da atitude saudável de cada um de nós.   

No domínio das Relações Sociais, as discrepâncias apareceram nas questões: 

 

20) F 13.3 = Quão satisfeito (a) você está com suas relações pessoais 

(amigos, parentes, conhecidos, colegas)? (significância: 0,001) 
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 Figura 16 - Avaliação da satisfação com as relações pessoais 

 

22) F 14.4 = Quão satisfeito (a) você está com o apoio que você recebe de 

seus amigos?  (significância: 0,001) 
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 Figura 17 - Avaliação da satisfação com o apoio recebido dos amigos 
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Parece haver maior satisfação entre o grupo de pacientes nas relações sociais, 

familiares, de amizades na valorização do apoio recebido, na necessidade de se 

perceber como um ser-de-relação. A própria diminuição dos recursos pessoais e a 

restrição de condições externas na vida desse ser afetado pela doença parecem se 

transformar em estímulo para a descoberta de possibilidades de atualização, 

desenvolvendo e ampliando a compreensão de si, do outro, do mundo.  

Sem diferença estatisticamente significativa, aparecem nesse domínio as 

respostas à questão abaixo: 

 

 

21) F 15.3 = Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual? 

       (significância:   0,860) 
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 Figura 18 - Avaliação da satisfação com a vida sexual 
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Quanto ao domínio Meio Ambiente, as discrepâncias apareceram nas 

questões: 

7) F 16.1 = Quão seguro (a) você se sente em sua vida diária? 

              (significância:  0,020)          
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Figura 19 - Avaliação da segurança na vida diária 

A segurança sentida no dia-a-dia aparece relacionada a questões financeiras e 

de violência. Os pacientes se manifestaram mais amparados e protegidos pela 

sociedade. 

9) F 22.1 = Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho,    

    poluição, atrativos)?   (significância:  0,002) 
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 Figura 20 - Avaliação do ambiente físico 
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13) F 20.1 = Quão disponíveis para você estão as informações que precisa     

      no seu dia-a-dia?  (significância:  0,008) 

4%
7%

18%

29%

36%

51%

26%

10%
16%

3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

nad
a

muito
 pou

co
muito

co
mplet

am
en

te

Pacientes Controles

 Figura 21 - Avaliação da disponibilidade de informações no cotidiano 

Os pacientes parecem ter maiores oportunidades de receber informações e 

esclarecimentos sobre si mesmos. 

 

14) F 21.1 = Em que medida você tem oportunidades de atividade de 

lazer? (limítrofe na significância:  0,062) 
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 Figura 22 - Avaliação das oportunidades de lazer 
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23) F 17.3 = Quão satisfeito (a) você está com as condições do local onde     

      mora?   (significância:  0,001) 
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 Figura 23 - Avaliação da satisfação com o local de moradia 
 

“Comprei minha casinha, né... é pequena, é longe, mas é minha... tô mais que 

satisfeito... (pac.37) 
 

“Tô muito satisfeita... morava lá na Bahia, num sítio, longe da cidade, longe 

de tudo... agora pelo menos tô na cidade. (contr 49). 

 

 

24) F 19.3 = Quão satisfeito (a) você está com o seu acesso aos serviços de   

       saúde?   (significância:  0,000) 

2% 1% 2%

14%
10%

29%

54%53%

32%

3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

muito
insatisfeito

insatisfeito nem satisfeito
nem

insatisfeito

satisfeito muito satisfeito

Pacientes Controles

 Figura 24 - Avaliação da satisfação com o acesso aos serviços de saúde 
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Nessa questão deve-se levar em conta que os pacientes foram entrevistados 

dentro de um serviço de saúde que estavam utilizando e o Grupo Controle tinha 

conhecimento de minha condição de profissional de um serviço público de saúde, o 

que pode ter trazido interferência na resposta, na tentativa de não desmerecer ou 

fazer críticas negativas. 

Por outro lado, deve-se considerar que o índice encontrado nas respostas 

“muito satisfeito” pode estar relacionado ao fato de que os pacientes em tratamento 

de câncer estão inseridos em serviços de saúde de forma sistemática, já tendo 

enfrentado as dificuldades iniciais para essa inserção.    

25) F 23.3 = Quão satisfeito (a) você está com o seu meio de transporte? 

   (significância:  0,000) 
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Figura 25 - Avaliação da satisfação com o meio de transporte 

É importante ressaltar que a locomoção representa , muitas vezes, um 

sofrimento a mais na situação de doença/tratamento, pelas dificuldades práticas de 

ordem econômica e física, envolvendo a freqüência quase que diária a ambulatórios, 

clínicas e/ou hospitais. Para alguns pacientes (traqueostomizados, com colostomia, 

sondas nasogátricas entre outros) também existe o constrangimento na  utilização de 

transporte coletivo, além de estarem expostos a riscos como infecções, quedas, entre 

outros. Como grande número desses pacientes obtêm transporte especializado, 

através de ambulâncias da Prefeitura de seu município de origem, a satisfação com o 

transporte apareceu em maior porcentagem que no Grupo Controle. Embora esse 

transporte municipal esteja longe de oferecer as condições ideais, – o paciente 

geralmente passa o dia no local do tratamento, pois a ambulância transporta dois ou 
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mais pacientes, deixando-os pela manhã em diferentes instituições de saúde, 

voltando somente à tarde, quando não à noite, para buscá-los – esses pacientes vêem 

esse transporte como algo “doado”, como um benefício recebido sem qualquer tipo 

de ônus, sem se apropriar do seu direito ao mesmo, como cidadão. 

Já o Grupo Controle parece ter trazido sua insatisfação de forma mais 

evidente, por não receber qualquer tipo de ajuda ou melhoria em sua locomoção. Os 

entrevistados residem na periferia, com as óbvias dificuldades do transporte coletivo 

nas grandes cidades (preço da passagem, desconforto, não-observância de horários). 

Dentro desse Domínio – Meio Ambiente – as respostas à questão 12) F 18.1 

não revelaram diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos: 

 

 

       12) F 18.1 = Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas 

necessidades ?   (significância: 0,66)   
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Figura 26 − Avaliação da satisfação das necessidades 

 

 

Os dois grupos parecem manifestar as mesmas dificuldades e restrições 

econômicas/financeiras, o que era esperado pois pertencem a uma mesma classe 

social. Os mais altos percentuais revelam que, nos dois grupos, a maioria dos 

respondentes não tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades. 
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6.5- CONCLUSÃO 
 

 

O instrumento favoreceu uma aproximação ao conceito Qualidade de Vida, 

com a percepção de sua abrangência subjetiva. Aos participantes parece ter oferecido 

uma oportunidade de reflexão sobre sua própria vida, satisfações, necessidades e 

sentido existencial.  

Na totalidade, os participantes dos dois grupos se manifestaram 

favoravelmente ao questionário e à participação. No final do questionário poucos 

participantes responderam ao item “Você tem algum comentário sobre o 

questionário?”, embora a grande maioria deles, após sua aplicação, ou durante, 

fizesse comentários favoráveis ao mesmo.  

 

“Ajuda a pensar na vida. Foi uma beleza!” (contr.13)  

 

“Acho que através deste questionário as pessoas falam um pouco mais da 

sua qualidade de vida, sem precisar se abrir com outras pessoas, que às vezes as 

pessoas não confiam de estar comentando sobre a sua vida.” (contr.7)  

 

“Sim. Espero que eu de alguma forma possa ajudar na conclusão do seu 

trabalho. Caso necessite de mais colaboração, conte comigo.” (contr.54)  

 

“Me senti muito satisfeito em ter colaborado com este, pois foi uma 

oportunidade de mostrar um pouco daquilo que sinto. Obrigado. J.A.”  (pac.21)   

 

“É bom; psicólogo tem que estar a par do que acontece com a gente. Eu 

como quero ficar boa achei bom.” (pac.15)   

 

“Gostei. As perguntas fazem parte da vida da gente. É o que acontece com as 

pessoas.”(pac.8)  

 

 “Achei bom, muito legal, gostei.” (pac.7)   
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“Foi fácil” (pac.6)   

 

“Achei ótimo”(pac.5)   

 

“Tudo que me acontece é uma lição”(pac.3)   

 

“Eu achei muito interessante. (pac.2) 

Em se tratando de pacientes enfrentando o câncer –  uma doença que ainda 

traz estigmas e preconceitos – os pacientes poderiam trazer uma visão negativa de 

sua Qualidade de Vida, em comparação ao Grupo Controle. Pelo contrário, como 

podemos observar nas respostas à questão 5, o Grupo Controle parece mais 

pessimista em relação a quanto eles aproveitam a vida e a segurança na vida diária, 

levando a algumas reflexões:  

 Como observado na teoria, Qualidade de Vida é um conceito abrangente e 

subjetivo, envolvendo vários aspectos da vida e, entre eles, a dimensão da saúde. 

Qualidade de Vida parece a busca de algo que falta no momento. Seria a 

busca de necessidades ou satisfações pessoais, particularizadas, conforme apareceu 

nos discursos que permeavam as respostas: 

 

“Meu marido é muito parado... Falta tanta coisa em casa... Sempre foi 

assim... Num dá pra viver bem desse jeito.” (contr. 66) 

O ser humano sempre tem expectativas, sempre quer algo melhor para si 

mesmo. 

Parece que o paciente enfrentando uma doença grave altera sua visão de 

mundo, resignificando emoções, relacionamentos interpessoais, sua auto-imagem, 

revalorizando conflitos e preocupações, bem como sua dinâmica existencial, 

inclusive uma maior aceitação de seu próprio ambiente físico e condições de 

moradia. 

O momento da doença costuma despertar solidariedade nas outras pessoas e 

isso também pode ter influído em algumas respostas, o que é evidenciado na questão 

22, em relação à satisfação manifestada com o apoio recebido pelos amigos, o que 

não é, muitas vezes, percebido ou valorizado no cotidiano do ser saudável. 
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Por outro lado, o Grupo Controle manifestou insatisfações e sofrimentos, um 

ser preocupado, angustiado, sofrendo perigos e ameaças, desejando, receando, 

vivendo frustrações e contrariedades. 

Assim, foi possível entender que Qualidade de Vida passa a ter um 

significado muito próprio e particular dentro da temporalidade do aqui-agora, 

estando intrinsecamente ligado ao horizonte do momento vivido. 

Nessa perspectiva parti em busca da compreensão da subjetividade do ser-

doente, através da metodologia fenomenológica. 
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7 – A PESQUISA QUALITATIVA NA ABORDAGEM 

FENOMENOLÓGICA 

 

 

7.1- A FENOMENOLOGIA COMO FILOSOFIA E MÉTODO 

 

 
Apesar dos notáveis avanços científicos, do saber e da tecnologia, o ser 

humano, em sua subjetividade, permanece praticamente desconhecido. O mundo 

contemporâneo, em sua proposta científica, favorece o abandono da subjetividade e o 

olhar para si mesmo, não como ser, mas como objeto de estudo (Zago, 1992). 

A Fenomenologia vem, nesse contexto, possibilitar à Psicologia uma nova 

forma para compreensão do homem e dos fenômenos psicológicos, propondo não 

permanecer apenas no estudo dos comportamentos observáveis e controláveis, mas 

abranger a dimensão das vivências particulares e dos significados individualmente 

atribuídos, deixando de priorizar o objeto/sujeito, para centrar-se na relação 

sujeito/objeto/mundo (Bruns, 2001). 

Assim, a Fenomenologia deve ser entendida como uma filosofia e um método 

(Cohen, 1987), originando-se este, principalmente, dos estudos de Husserl, 

Heidegger, Sartre e Merlau Ponty (Van Manen, 1990). 

Como movimento filosófico, tendo Franz Brentano como precursor no final 

do século XIX,  surgiu a partir da formulação das idéias de Edmund Husserl (1859-

1938), num trabalho filosófico orientado para a discussão dos crescentes 

questionamentos acerca dos fundamentos e do alcance da ciência baseada no 

positivismo, que vieram instaurar a crise da filosofia, a crise das ciências e a crise das 

ciências humanas (Aranha & Martins, 1986). 

Nas Ciências Humanas, a priorização pela busca da estabilidade constante dos 

fenômenos humanos proposta pelo positivismo, traz a exigência da exclusão de todas 

as posições valorativas, atendo-se a tudo aquilo que pode se tornar objetivo. No 

 
 



 

100 

entanto, surgem questões que esse pensamento positivista, predominante na época, 

não consegue explicar, como a dinâmica psíquica e a complexidade das relações 

interpessoais e sociais do homem (Dartigues, 1992). 

Husserl vem propor, através da Fenomenologia, a superação da dicotomia 

corpo-espírito e homem-mundo, afirmando que toda consciência é intencional, não 

existindo a consciência separada do mundo, como não há objeto em si, independente 

de uma consciência que o perceba. Portanto, o objeto é um fenômeno, ou seja, 

etimologicamente, “algo que aparece” para uma consciência. Etimologicamente a 

palavra “fenômeno” vem do grego Phainomenon: aquilo que se mostra por si mesmo. 

Dessa forma, a Fenomenologia abre caminho para uma renovação crítica das 

Ciências Humanas, especialmente no campo da Psicologia, fornecendo subsídios 

para um método novo de pensar, apreender e investigar o mundo (Forghieri, 2002). 

Criticando a filosofia tradicional no desenvolvimento de uma metafísica cuja 

noção de “ser” se mostrava vazia e abstrata, direcionada à  “explicação”, a 

Fenomenologia traz como preocupação primordial a “descrição” da realidade, 

partindo da reflexão do próprio ser humano, buscando encontrar o que realmente 

acontece na experiência, descrevendo “o que acontece” efetivamente, na visão 

daquele que vivencia concretamente a situação. Nesse sentido, a Fenomenologia é 

uma filosofia da vivência, considerada como a experiência íntima, imediata e pré-

reflexiva, relacionada a acontecimentos exteriores e que é percebida de modo 

consciente por aquele que a vive.  

Essa postura rompe de maneira definitiva com o modelo das ciências naturais, 

sugerindo que há uma vida operante anterior ao ser conhecedor e um mundo 

desconhecido dentro da objetividade (Martins et al. 1990). 

 Discípulo de Husserl, Martin Heidegger (1889-1976), em 1927, em sua obra 

Ser e Tempo discute e elabora uma teoria do “ser”, partindo da análise do ser do 

homem, que ele denomina Dasein, expressão alemã que significa ser-aí, ou seja, o 

homem é um ser-no-mundo. Resgatando a noção de intencionalidade, o ser-aí não é 

uma consciência separada do mundo, mas “aparece” e toma conhecimento de um 

mundo que ele não criou e ao qual se vê submetido pela facticidade, recebendo além 

de uma herança biológica, uma herança cultural dependente do tempo e lugar de seu 

nascimento (Heidegger, 2001). 
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Heidegger, a partir do ser-aí, revela a especificidade do ser do homem, que é 

a existência e a transcendência, propondo que se o homem existe no mundo, pode 

sair da passividade inicial e tomar iniciativas para a descoberta do sentido de sua 

própria existência, bem como agir em direções variadas e diversas. Nesse processo, 

descobre a sua temporalidade, ao tentar compreender o seu ser, dando sentido ao 

passado e projetando o futuro (Heidegger, 1967). 

Heidegger considera a Fenomenologia antes de mais nada como uma maneira 

de se alcançar o “ser” através da compreensão analítica do “Dasein”, dos aspectos 

essenciais do “ser” em sua dinâmica existencial (Bruns e Trindade, 2001). 

Como modalidade de pesquisa qualitativa, a Fenomenologia tem como 

proposta a interrogação do mundo, trabalhando com os fenômenos que se mostram 

ou se manifestam na consciência das pessoas. Assim, apresenta uma tentativa de 

compreender eventos vividos por determinados sujeitos a partir do acesso à 

consciência dos mesmos através do ouvir suas falas, acreditando que na fala o 

homem revela o que seu ser lhe diz ( Heidegger, 1971). 

A meta da pesquisa de base fenomenológica, enquanto método qualitativo, é 

descrever o fenômeno em estudo, através da experiência vivida por um sujeito e não 

generalizar teorias, modelos ou explanações gerais de seu desenvolvimento, 

almejando sempre a compreensão e não a explicação (Morse e Field, 1995). 

Assim sendo, deve ser considerada como pesquisa basicamente descritiva, 

livre tanto quanto possível de pressupostos e preconceitos baseando-se no que é dado 

na experiência e atendo-se exclusivamente a isso (Martins e Bicudo, 1989). 

Complementando, Valle (1988, p. 42) refere que o método fenomenológico, 

além da descrição do fenômeno, visa a reflexão sobre o que se mostra ao olhar, como 

algo “a compreender, a interpretar”. 

A Fenomenologia Hermeneutica, interpretativa, proposta por Heiddeger 

almeja além da Fenomenologia Descritiva de Husserl: descobrir sentidos que não são 

imediatamente manifestos ao nosso intuir, analisar e descrever, devendo-se ir além 

do que é simples e diretamente dado. O que é dado  é simplesmente um indício do 

que não é dado, ou não é explicitamente dado. O que, realmente, constitui a essência 

da Fenomenologia Hermenêutica é o não se apegar à inferência construtiva, mas a 

tentativa de desvelar sentidos ocultos (Moreira, 2002,).  
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A descrição da experiência por quem vivencia o fenômeno, através da 

linguagem, é o passo inicial para sua compreensão. Sem ser considerada apenas 

como um meio de comunicação,  um modo de expressão,  a linguagem manifesta o 

“ser” que existe em si e para os outros, como singular e idêntico, revelando a 

essência daquilo que somos (Augras, 1981). 

Para Heidegger “a totalidade significativa da compreensibilidade vem à 

palavra” (Heidegger, 1995, p.219). Existencialmente, o discurso é a linguagem, 

articulando-se em significações que se esgotam na compreensão que permite. 

Para esse pensador a compreensão antecede a interpretação, estando a última 

subentendida na primeira (Bruns e Trindade, 2001). A interpretação, na realidade, 

refere-se à maneira de compreender e entender a existência, na medida em que  trata 

de elaborar a compreensão do fenômeno que é vivido.  

Por outro lado, padrões individuais e sócio-culturais interferem em nosso 

acesso aos fatos, à existência, determinando a forma como os vemos ou dizemos, 

exigindo um esforço do pesquisador para ir além das estruturas estabelecidas, para 

uma maior aproximação do vivido (Amatuzzi, 2001). 

Desta forma a trajetória fenomenológica propõe uma saída da maneira 

comum do pesquisador olhar e perceber o “objeto de estudo”: fazer uma suspensão 

de seus preconceitos, crenças e pressupostos, sem a negação do mundo ou das 

experiências, mas no sentido de chegar à experiência como é vivida pelo sujeito 

(Martins et al, 1990; Omery, 1983). 

Considerando, portanto, fundamental o acesso ao “mundo-vida” do paciente 

com câncer, visando compreender a vivência do adoecer como a experiência única e 

pessoal de cada um, a qual só poderá ser desvelada com base no discurso dos 

mesmos,  por serem eles (e somente eles) capazes de transmitir o sentido e 

significado do que estão vivendo, foi escolhido o método fenomenológico como 

caminho para atingir esse objetivo.  

Como recurso metodológico facilitador para essa compreensão, optei pela 

entrevista. 
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7.2- ENTREVISTA FENOMENOLÓGICA 
 

 

Patton (1990) refere que a entrevista permite o acesso a dados de difícil 

obtenção por meio da observação direta, tais como sentimentos, pensamentos e 

intenções, além de permitir, ou mesmo exigir, que o entrevistador se coloque dentro 

da perspectiva do entrevistado. 

Martins & Bicudo (1989), sustentando essa idéia, referem que a entrevista 

oferece ao pesquisador a possibilidade de obter dados relevantes sobre o mundo-vida 

do entrevistado a partir da visão deste. 

Para que essa possibilidade se concretize a entrevista deve ser considerada 

como um momento de encontro entre pessoas, com o estabelecimento de uma 

relação, com características peculiares: uma relação criada através da interação, 

dentro de uma atmosfera de influência recíproca entre entrevistador e entrevistado 

(Lüdke & André, 1986). 

A entrevista se constitui numa relação humana e esse “encontro” deve ser 

entendido como a situação onde o “outro”, aquele com quem entramos em relação, 

afeta de algum modo a nossa existência contribuindo para o nosso crescimento. 

Assim, o encontro é uma relação intersubjetiva, onde a troca atinge a existência do 

outro (Giovanetti, 1993). De acordo com esse autor, o processo de interação pode 

gerar duas possibilidades de vivenciar o encontro. Uma delas significando o outro 

como um mero objeto que poderá satisfazer o desejo do pesquisador. Na outra 

respondendo à existência concreta do outro, estabelecendo uma relação pessoal, onde 

o outro vai ser para nós, assim como nós vamos ser para ele, uma pessoa. 

Esta última forma de interação e relação pessoal assemelha-se à atitude 

EU/TU proposta por Buber (apud Hycner, 1995)  na revelação de genuíno interesse 

pela pessoa com quem interagimos, no reconhecimento do outro não só no que ele 

tem de comum enquanto ser, mas também  no que ele traz de singular e diferente. 

O pesquisador, com o intuito de compreender a experiência vivida por uma 

determinada pessoa em determinada situação, de forma a captar o significado dessa 

vivência, tem necessidade de com ela estabelecer uma relação de encontro colocando 
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de lado os conhecimentos adquiridos sobre o fenômeno que está estudando, para 

conseguir penetrar na vivência dessa pessoa. 

Assim, segundo Carvalho (1987) compreender o pensamento do entrevistado 

é penetrar o seu mundo, sua presença e sua vida. Para isso é necessário haver uma 

comunhão com quem fala, um ouvir olhando para o entrevistado, envolvendo-se com 

ele, sendo tomado pelo gesto lingüístico. Enfim, para “escutar” a palavra do 

entrevistado é preciso imbuir-se e impregnar-se dos seus gestos e de toda a sua forma 

de dizer as coisas, como se o pensasse com o seu pensamento, abstraindo-se de todo 

e qualquer preconceito ou perspectiva. A mesma autora propõe que é necessário 

haver um “campo de liberdade”, no qual a palavra-gesto, no gesto-palavra se 

constitui como uma forma de percepção e comunicação entre pesquisador e 

entrevistado. Enquanto escuta e vê, o pesquisador fala e também é ouvido pelo 

entrevistado, ambos engajados e comprometidos com a verdade de uma situação.  

A proposta é que a entrevista abra espaço para o encontro com a experiência 

desconhecida, favorecendo a compreensão do que se manifesta na dimensão da 

intersubjetividade. 

Ainda citando Carvalho (1987, p. 41) a autora refere que a entrevista não 

pode se configurar a partir de uma medida exterior, mas deve se tornar sensibilidade 

e intuição. Acrescenta que “compreender o pensamento do entrevistado é também 

entender o silêncio que se faz comunicação e que é discurso e estilo, presença e 

engajamento, fazendo germinar a reflexão profunda desde o interior e que se abre 

para o mundo. Esse silêncio não é cassação da palavra, mas imersão no ser”. 

Realizei algumas entrevistas para chegar às questões norteadoras que 

permitissem uma maior concentração sobre o vivido, favorecendo descrições mais 

profundas. 

Conforme Amatuzzi (2001, p. 18) “Todas as formas de análise podem ser 

feitas a partir de qualquer relato, mas existem tipos de relato mais favoráveis a uma 

determinada forma de análise... Um modo de fazer isso, de colher esse tipo de relato 

(se pretendo fazer uma análise fenomenológica) é dizer algo do tipo: Estou 

pesquisando tal coisa; o que você pode me dizer sobre isso a partir de sua 

experiência pessoal?”. 
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Com esse fundamento foi possível definir o encontro com os pacientes e as 

questões norteadoras da pesquisa: “O que significa para você o termo Qualidade de 

Vida?” e “Como está a sua vida?”. 

 

 

7.3- PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 
Os critérios básicos para participação na pesquisa foram: 

 

• estar em tratamento de algum tipo de câncer 

• idade adulta 

• estar mentalmente orientado 

• estar em condições de se comunicar verbalmente sem limitações, evitando   

      constrangimentos 

 

 Foram entrevistadas quinze (15) pessoas (ANEXO H) 

 

 

7.4- PROCEDIMENTO 

 

 

As entrevistas foram realizadas com pacientes em tratamento no Serviço de 

Radioterapia do Hospital Dr. Mário Gatti, em Campinas/SP, local onde trabalho. 

Os procedimentos e aspectos éticos envolvidos foram explicitados no capítulo 

5. 

Dentro da rotina do atendimento, os pacientes comparecem, diariamente, num 

período que varia, em média, de 05 a 35 dias, conforme planejamento terapêutico. A 

aplicação da radiação é realizada durante 15 minutos e, não havendo necessidade de 

avaliação médica, o paciente é liberado em seguida.  
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Nesse momento me aproximava do paciente  convidando-o para participar do 

estudo. Muitas vezes, os pacientes residentes na região e que utilizam transporte da 

Prefeitura de  sua cidade, manifestavam satisfação em participar, não só por 

colaborar, mas também com a motivação de passar o tempo, pois quase sempre 

permanecem durante longas horas no Serviço, aguardando a condução os apanharem 

para o retorno ao lar. 

Informava o participante de que seria uma única entrevista com um tempo de, 

aproximadamente, 40 minutos. Definia esse teto máximo  para que o paciente 

pudesse se organizar junto ao seu acompanhante ou à condução que viria buscá-lo. 

Respeitando sua disponibilidade de tempo e suas condições físicas, formulava 

o convite, sem discriminar sexo, tipo de câncer, tempo de tratamento.  

Não tive recusa de nenhum paciente. Pelo contrário, sempre manifestaram 

vontade e até orgulho em colaborar. 

Com essa concordância, convidava o paciente para a entrevista, que se 

realizava individualmente, em sala localizada no próprio prédio da Radioterapia.     

Após um rapport, explicava ao participante como seria sua colaboração, 

esclarecendo quanto aos objetivos da pesquisa, garantia de anonimato e sigilo, bem 

como solicitava permissão para uso do gravador. Lia em voz alta o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido antes do paciente assiná-lo.  

Chegava o momento, então, de ouvir para tentar compreender, penetrar no 

existir desse paciente que, sentado à minha frente, se colocava numa posição de 

confiança, aguardando a minha interrogação. 

Eu dizia que estava pesquisando sobre Qualidade de Vida e perguntava:  “ o 

que significa para você o termo Qualidade de Vida? ”  

A essa minha primeira pergunta orientadora se seguiam silêncios, 

dificuldades em responder, reticências... e palavras, pensamentos, sentimentos. 

Em seguida solicitava que falasse  “como está  a sua vida?”. 

Suspiros, choro, sorrisos nervosos, palavras... entremeadas por longos 

silêncios, discursos prolixos, apressados, vagos... 

...”o procurado no questionamento do ser não é algo inteiramente 

desconhecido, embora seja, de início, algo completamente inapreensível” 

(Heidegger, 1995, p.32). 
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7.5- ANÁLISE COMPREENSIVA DOS DISCURSOS 
 

 

O discurso, de cada entrevistado, foi submetido ao seguinte procedimento de 

análise: 

1)Transcrição literal do conteúdo da gravação, logo após a entrevista com o 

participante. Em anexo cópia de duas entrevistas escolhidas aleatoriamente. 

(ANEXO I).  

2) Ordenação de toda comunicação ocorrida durante a entrevista, em uma ordem 

cronológica de acontecimentos. Para isso foram utilizados: as transcrições das fitas 

gravadas, os registros efetuados em relação ao que ocorreu durante a entrevista, bem 

como as expressões não verbais do entrevistado e as minhas impressões.  

3) Análise fenomenológica dos discursos, de acordo com o referencial de  Giorgi 

(1985)  e  Martins & Bicudo (1989). 

Para tanto, foram percorridos os seguintes passos: 

• leitura geral de cada discurso para obtenção de uma configuração do todo; 

• releitura atenta de cada discurso para captação de afirmações  

      significativas – as unidades de significado –  tendo em vista as questões     

      orientadoras do estudo; 

• compreensão dessas afirmações através de postura reflexiva; 

• busca de convergências e divergências das unidades de significado dentro    

     de cada discurso, a partir das quais foram constituídas categorias  

     temáticas; 

• aproximação das unidades de significado para chegar aos Eixos de   

      Compreensão do Vivido - E.C.V. 

• reflexão sobre os E.C.V. que surgiram contendo a estrutura comum da  

      vivência dos entrevistados e as especificidades de cada um. 

Desse modo, foi atingido o critério de saturação proposto por Mucchieli 

(1990).  Segundo este autor, a saturação se apresenta na pesquisa qualitativa ao fim 

de certo tempo, quando os dados que são coletados deixam de ser novos, 

estruturando-se dentro de uma configuração comum sobre o fenômeno estudado. 
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A partir dessa análise busquei chegar à compreensão das vivências das 

pessoas que participaram do estudo, tendo em vista sua Qualidade de Vida. 
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8 – EXISTIR COM CÂNCER: em busca da compreensão 

 

 

Do discurso dos entrevistados em resposta à primeira questão “O que 

significa para você o termo Qualidade de Vida” emergiram  cinco temas: Qualidade 

de Vida significando 1) Ter saúde; 2) Ter autonomia financeira, conforto, satisfação 

das necessidades básicas; 3) Viver bem na dimensão dos afetos, das relações 

familiares, das amizades; 4) Cuidado e 5) Um conceito abrangente. Em relação à 

segunda questão, “Como está a sua vida?”, os onze temas encontrados foram 

agrupados em três categorias: 1) Ser-passado, o ontem... (O ontem visto com 

admiração, sedução e prazer; O ontem visto como mudança interna na relação com o 

mundo e consigo mesmo; O ontem e o impacto do dignóstico) ; 2) Ser-presente, o 

hoje... (O hoje... uma vivência de perdas, de limitações, de inseguranças... a perda do 

próprio “eu”; O hoje trazendo o contato com a finitude, com o processo de 

envelhecer doente; O hoje visto numa continuidade, sem alterações significativas por 

causa do câncer; O hoje... o ser preocupado – com a saúde, com a subsistência, com a 

auto-imagem, com os filhos; O hoje significando e resignificando os 

relacionamentos);  e 3) Ser-futuro, o amanhã... (O amanhã visto numa perspectiva de 

otimismo, esperança...; O amanhã já realizado, as expectativas alcançadas; O amanhã 

inseguro, sem controle, entregue à dimensão da fé). 

É importante salientar que: 

• as falas literais dos entrevistados estão transcritas em itálico; 

• minhas falas estão entre traços; 

• a supressão de uma parte da entrevista literal é representada pelo sinal 

(...); 

• para algum silêncio do entrevistado ou frase interrompida usei reticências 

...; 
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• palavras explicativas, omissas no discurso estão entre parênteses; 

 

 

8.1- Primeira Questão: “O QUE SIGNIFICA PARA VOCÊ O 

TERMO QUALIDADE DE VIDA?” 
 

 

Assim como na aplicação do instrumento quantitativo WHOQOL-bref, na 

primeira parte da pesquisa, também nesta segunda fase os entrevistados 

manifestaram hesitação, certa insegurança e desconhecimento do termo, ao serem 

convidados a falar sobre o tema. 

 

“É... é difícil responder... sei lá... qualidade... uma vida boa... (Suj. 1 - 

D.E.O.) 

 

“Muito difícil. Muito difícil. Qualidade de Vida é... (Suj. 2 - C.M.) 

 

(...) “... qualidade de vida pra mim assim... eu num sei... a senhora tá falando 

assim sobre saúde?... ou sobre a vida assim?... (Suj. 7 - M.F.Q.) 

 

“Como é que eu posso responder essa pergunta pra você?... Qualidade de 

vida... por exemplo...” (Suj. 9 - N.M.) 

 

“Se a pessoa vive bem... ou... tem... como é que se diz... um modo de vida 

fácil... ou... passa necessidade... num é isso?” (Suj. 13 - P.F.) 

 

Levando-se em consideração que esse conceito é, atualmente, largamente 

utilizado, servindo como objeto de reflexões dentro das classes média e alta, sem 

grande penetração dentro do universo da população participante do estudo, esse 

desconhecimento não causou estranheza. Parece que esta população não compartilha 

do mesmo campo de linguagem, do mesmo campo semântico daquelas classes 

referidas, revelando o pouco contato com o termo e a dificuldade em pensar           
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sobre o mesmo, pois existe uma relação essencial entre linguagem e pensamento, 

ambos expressando a vivência ou a vida, conforme é vivida. 

Por outro lado, a vida cotidiana traz, dentro do modo primitivo da existência, 

um sentimento intuitivo de nosso existir no mundo. Embora, muitas vezes, sem o 

conhecimento racional, as emoções, em sua subjetividade, revelam o experienciar 

que abrange, numa totalidade, nosso próprio ser e as situações externas, as 

lembranças, ações e expectativas. A vida é vista dentro de um contexto e em conexão 

com nossa pessoa, com os significados que a tudo atribuímos. 

Como diz Binswanger (apud Forghieri, 2002, p. 34), “a vida é e continuará 

sendo um mistério... podemos vivê-la em sua total plenitude, mas não conseguimos 

captá-la completamente de forma racional”. 

Se a vida apresenta essa dificuldade de compreensão, se ela é quase sempre 

um enigma, também difícil é entender sua Qualidade, já que, essa conceituação é 

dependente dos individuais e singulares significados  que lhe atribuímos. Segundo 

Forghieri (2002, p. 34) “a existência humana tem que ser compreendida levando em 

conta os três aspectos simultâneos do mundo: o circundante, que requer adaptação e 

ajustamento; o humano, que se concretiza na relação ou nas influências recíprocas 

entre as pessoas; o próprio, que se caracteriza pelo pensamento e transcendência da 

situação imediata”. 

Dentro de um movimento interno de buscar sua própria realidade os 

entrevistados manifestaram sua liberdade e responsabilidade, decidindo pela abertura 

à compreensão, pelos riscos da exposição de seu pensamento, bem como à 

imprevisibilidade dessa escolha. 

Desse modo, em relação à primeira questão - “O que significa para você o 

termo Qualidade de Vida?”, para os pacientes entrevistados:  

 

 

8.1.1- QUALIDADE DE VIDA É TER SAÚDE: 
 

 

“Sem saúde o dinheiro não vale nada. Com e sem dinheiro a gente dá um 

jeito de arrumá, né?”  (Suj.1 - D.E.O.) 
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“Vida tem que ser com saúde. A pessoa tendo saúde tem tudo. Agora num 

tendo, num tem nada bom.” (Suj. 4 - M.T.C.) 

 

“(...)... eu penso que a minha qualidade de vida é ter bastante saúde...”(Suj. 

9 - N.M.) 

 

“(...) ... eu acho que as condições da saúde eu acho que é uma das coisas 

principal, né ...ter boa saúde... (Suj. 10 -  C.R.M.) 

 

“Qualidade de vida é uma coisa assim... boa... é a gente estar bem... com a 

saúde. Saúde em primeiro lugar... tendo saúde a gente tem tudo, num precisa mais 

nada”.(Suj. 14 - M.A.S.O.) 

 

“Ah... eu acho que... em primeiro lugar a saúde... em primeiro lugar a 

saúde... porque depois... naquilo que a gente tem a saúde todas coisas virá... vem o... 

vem o... vem o conforto, né... a qualidade de vida traz o conforto pra casa... mesmo 

que a gente num tenha um bom salário, mas a gente vai buscar o suficiente... para 

ter uma... uma... uma qualidade de vida melhor”.(Suj. 15 - O.J.B.) 

 

Parece que a doença traz em si o paradoxo da valorização da saúde.  

De acordo com Forghieri (2002, p. 52) “A própria existência de opostos é 

que nos dá o verdadeiro significado de cada um dos pólos que, de certo modo, se 

opõem, mas que em nossa vida cotidiana constituem uma totalidade”. 

A doença nos remete à saúde, representando um dano à totalidade da 

existência. O ser humano não adoece em uma parte de si mesmo, é a totalidade 

existencial que sofre, é a vida que adoece em suas várias dimensões: em relação a si 

mesmo, experimentando os limites da vida mortal, em relação com a sociedade, 

vivenciando perdas e isolamento, em relação com o sentido global da vida,  surgindo 

crises na auto-confiança, questionamentos, dúvidas (Boff, 1999). 

De acordo com Olivieri (1985), a doença provoca uma agressão dentro da 

continuidade entre o viver anterior e o presente, tornando o futuro incerto. Em geral 
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o doente manifesta uma vontade desesperada de ter bem-estar e a doença significa 

essa impossibilidade e concretiza perdas temidas, podendo trazer revolta, medo e 

angústia.   

O ser-doente busca, nessa realidade, o entendimento e a compreensão da 

saúde, encontrando uma ideologia dominante que concebe saúde como se fosse um 

fim em si mesma, na busca de uma existência sem dor e sem morte. 

 

(...) “... eu penso que a minha qualidade de vida é ter bastante saúde... é 

esperança pra mim...  eu acho que eu tenho muito algo pra dar ainda... por isso é 

que eu estou aqui fazendo esse tratamento... eu acredito ainda... porque tem gente 

que fala assim “se eu morrer tá tudo bem, tá tudo em ordem”... eu acho que não.. eu 

acho que eu sou uma árvore ainda... então eu pretendo... por isso que eu tô... tô com 

essa esperança... que... eu tenho medo de morrer... eu tô com essa esperança de 

viver porque eu acho que vou dar algo  também pros outros ainda...”(Suj.9 - N.M.) 

 

 

8.1.2- QUALIDADE DE VIDA É TER AUTONOMIA 

FINANCEIRA, CONFORTO, SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES 

BÁSICAS: 

  

 

 Fenomenologicamente, “autonomia” aponta para a relação do ser-aí-no-

mundo consigo mesmo e com o outro. O “mundo” humano diz respeito ao encontro e 

à convivência  com o mundo circundante. Só posso saber quem sou como ser 

humano, convivendo com meus semelhantes. A consciência de si e o auto-

conhecimento implica o ser-si-mesmo na possibilidade de se perceber, abrindo 

caminho entre as inúmeras e variadas possibilidades (Forghieri, 2002). 

 Heidegger (2001, p. 252) afirma que “na pre-sença, a angústia revela o ser 

para o poder-ser mais próprio, ou seja, o ser-livre para a liberdade de assumir e 

escolher a si mesmo. A angústia arrasta a pre-sença para o ser-livre para... 
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(propensio in...), para a propriedade de seu ser enquanto possibilidade de ser aquilo 

que já sempre é”.  

  

(...) “... qualidade... uma vida boa...é ter (gesto: esfrega polegar e indicador 

da mão direito)... é ter dinheiro. Importante na vida é ter dinheiro. (Suj. 1 - D.E.O.) 

 

(...) “... Qualidade de Vida é... apurar de tudo na vida, né. Pensar nos filhos, 

pensar nos apertos de hoje pra amanhã que vai ter, tem que pagar isso aí e o 

dinheiro não dá.... aposentado há 22 anos e ganhá um salário mínimo. Num é eu só, 

muita gente... Do jeito que vai... num é eu só...” (Suj. 2 - C.M.) 

 

“Qualidade de vida...  é o que você depende pra vivê... é o que você precisa 

pra se mantê... isso... O que eu acho é isso... que qualidade de  vida... assim... É que 

eu num estudei, mas pra mim eu acho qualidade de vida  é eu tê um serviço e num 

me preocupá com aquilo... eu tê aquilo que eu trabalhei... no fim do mês eu vô tê 

aquilo... pra mim é  uma qualidade de vida... eu sê honesta e tá praticando o que eu 

gosto. Podê fazê o que eu gosto, tê o meu dinheiro honesto e cuidá dos meus 

filhos”.(Suj. 3 - A.F.A.B.) 

 

“Qualidade de vida pra mim, que eu acho... pra mim... assim são as partes 

das pessoas melhor de vida, tem as partes das pessoas de vida mais pobre... (...) ...Ah 

... eu acho que... mais ou menos... o que eu sei, mais ou menos, é que um padrão de 

vida  melhor, né... Ter uma qualidade de vida melhor, né... conforto, né...viver uma 

vida mais confortável... agora tem pessoas que tem uma qualidade de vida assim já 

muito com dificuldade, né... A gente vê muitas pessoas assim que vivem com 

dificuldade... A gente assim... no meu caso... eu sou pobre, praticamente analfabeto, 

mas eu tenho uma qualidade de vida boa, apesar dessa doença que apareceu... (...) 

com toda minha simplicidade eu consegui ter uma boa casa pra morar, consegui ter 

umas casinhas que eu alugo, né... é no quintal mesmo, mas tudo independente... eu 

tenho um terreno de 15 metros de frente... dá quase 500 metros... então eu aproveitei 

bem o terreno e hoje me serviu pra me ajudá na minha doença, né... então eu acho 

que a minha qualidade de vida tá muito bem...” (Suj. 7 - M.F.Q.) 
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“Qualidade de vida é assim... a gente ter aquilo que a gente precisa de 

necessário, né... por exemplo... ter o suficiente em alimentos, né... ter uma renda 

também suficiente, né, pra tudo isso... né...(...) ... Qualidade de vida é ter uma boa 

alimentação... a moradia é muito importante... se a gente estiver pagando aluguel as 

coisas dificultam muito, né...” (Suj. 10 - C.R.M.) 

 

“Qualidade de vida é a gente ter nossa alimentação, né... todos os dias... um 

trabalho, uma roupa pra vestir... quando precisar... é isso que eu acho”. (Suj. 12 - 

M.S.M.C.) 

 

(...)  “...a gente sempre precisa o necessário pra poder viver, né... mas de 

ambição eu nunca fui...(...) ...Tendo uma renda que dê pra manter a família... 

lógico... bem, né... (Suj. 13 - P.F.) 

 

(...)  “...a qualidade de vida traz o conforto pra casa... mesmo que a gente 

num tenha um bom salário, mas a gente vai buscar o suficiente... para ter uma... 

uma... uma qualidade de vida melhor. (...) ... viver bem... uma casa razoável que... 

que... dá pra gente não ficar em aflição, conforme a gente vê muitos por aí... que 

esse povo aí num tem uma qualidade de vida boa... Então, pra ter uma qualidade de 

vida boa é preciso... é... que tenha uma casinha... não um palacete, mas é uma 

casinha que a gente pode ficar confortável com a família da gente... pra mim é isso 

que é qualidade de vida...” (Suj. 15 – O.J.B.) 

  

Desejos manifestos, sonhos, idealizações... Frustrações, impotência, 

dificuldades em se apropriar de uma autonomia que permita a organização de sua 

própria vida. 

Uma postura heteronômica tradicional e histórica se mantém em nossa 

sociedade através do descuido à educação, à saúde, ao acesso à cultura e à formação 

da cidadania.  

Espera-se um mundo ainda por vir, com valores estruturantes sendo 

construídos ao redor do cuidado ao ser humano. Boff (1999, p. 18) aponta para um 
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difuso mal-estar da civilização, aparecendo sob a forma do fenômeno do descuido, 

do descaso, do abandono... 

. 

“Há um descuido e um descaso manifesto pelo destino dos pobres e 

marginalizados da humanidade, flagelados pela fome crônica, mal sobrevivendo da 

tribulação de mil doenças... (...) ...Organizam-se políticas pobres para os pobres; os 

investimentos sociais em seguridade alimentar, em saúde, em educação e em 

moradia são, em geral, insuficientes... (...) ...Há descuido e descaso generalizado na 

forma de se organizar a habitação, pensada para famílias minúsculas, obrigadas a 

viver em cômodos insalubres... (...) ...Atulhados de aparatos tecnológicos vivemos 

tempos de impiedade e de insensatez...” 

 

Pensar o futuro implica a construção de algo melhor, com maior qualidade e 

igualdade social, onde exista o acesso a uma vida digna, representada por 

alimentação, habitação, saúde, educação e, até mesmo, a possibilidade de trabalho.   

Em uma sociedade capitalista, a impossibilidade de trabalhar, se manter, dar 

conta de suas próprias necessidades e sobrevivência traz para o ser o sentimento de 

marginalidade, de estar fora do sistema produtivo, um ser- expulso- da- vida, um ser-

dependente, sem autonomia.  

É por meio da atividade profissional, pelo trabalho, que o ser humano 

concretiza sonhos, realiza projetos, expressando-se e identificando-se. Estando 

inserido em um mundo político desde seu nascimento, o ser humano, dialeticamente, 

é modificado e modifica o ambiente social a que pertence, elaborando sua própria 

identidade e historicidade. 

A lógica do ser-no-mundo no modo de trabalho configura o situar-se sobre as 

coisas para dominá-las e colocá-las a serviço dos interesses pessoais e coletivos.  

Bruns & Abreu (1997) pesquisando sobre envelhecimento e aposentadoria 

referem que se o trabalho é experienciado de um modo desprazeroso, como um 

esforço, uma obrigação, cria uma espera, em condições alienantes, da aposentadoria 

representando ilusões de liberdade. 

Todavia, quando essa aposentadoria chega ou no caso da perda do trabalho, 

quer seja pelas perversas condições políticas e sociais com as quais convivemos, quer 
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seja pela impossibilidade de sua prática por uma doença como o câncer, o ser 

humano se sente estigmatizado, descartável, um corpo que não atende mais às 

exigências produtivas de uma sociedade de consumo. 

Portanto, o ser humano, ao perceber sua condição de não-poder-mais-ser se 

angustia, perde o sentido de sua existência, sente o impacto de sua finitude, a 

possibilidade de não-ser-mais, desfazendo-se de sonhos e esperanças. 

Nas  sociedades capitalistas, há o senso comum que associa Qualidade de 

Vida com a posse de recursos financeiros, com a aquisição de bens materiais. Porém, 

dentro das contradições do ser humano, nem sempre a autonomia financeira propicia 

a assimilação do estético, o encontro consigo mesmo.  É um modo de SER baseado 

no TER.  

Diferenciando formas de TER, o filósofo humanista Fromm (1987) propõe o 

ter caracteriológico, como uma tendência ardorosa a reter e conservar o que não é 

inato, mas que se revelou como conseqüência do impacto das condições sociais sobre 

a espécie humana. Uma atitude centrada no móvel da propriedade e do lucro, 

produzindo desejo e a necessidade da força. Em contraste, coloca a função do ter 

existencial, referindo-se ao nosso corpo, ao alimento, habitação, vestuário e 

instrumentos necessários a satisfazer nossas necessidades. Esta forma de “ter” está 

enraizada na existência humana, tratando-se, de acordo com o autor, de um impulso 

racionalmente dirigido na procura de mantermo-nos vivos. 

Retomando Maslow (1968), por mim citado no capítulo 3 p. 44, o ser humano 

tem necessidades básicas que são: fisiológicas, de segurança, de amor, de estima, de 

auto-realização. 

Necessidades fisiológicas seriam alimentação, sede, sexo, sono, oxigênio, 

relativamente independentes entre si, mas se interrelacionando. Apesar do desejo de 

segurança, amor ou estima, uma pessoa com fome, provavelmente, desejará alimento 

acima de tudo.  

A partir da satisfação das necessidades fisiológicas, segundo Maslow, devem 

surgir com ênfase as necessidades de segurança, passando estas a organizar o 

comportamento do homem. Como exemplos dessas necessidades cita: 

• necessidades de proteção e tranqüilização durante uma doença.; 

• preferência por um tipo qualquer de rotina ou ritmo ininterruptos; 
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• preferência pelo conhecimento, por uma religião, ciência ou filosofia  

      que organize o universo. 

 A reflexão fenomenológica aponta para as aspirações que o ser-no-mundo 

tem em sua vivência cotidiana imediata, fazendo-o agir e trazendo sentimentos de 

satisfação ou contrariedade.  

Qualidade de Vida passa, assim,  a ser vista como a dimensão de 

autenticidade do ser-eu-mesmo, considerando a importância do “ter”, levando em 

conta as possibilidades circundantes. Desse modo, o ter não está em conflito com o 

ser, porque o existir exige do ser humano a conservação, o cuidado e o 

estabelecimento de articulações eficientes entre a amplitude e as restrições da 

existência (Forghieri, 2002). 

 

 

8.1.3- QUALIDADE DE VIDA É VIVER BEM NA DIMENSÃO 

DOS AFETOS, DAS RELAÇÕES FAMILIARES, DAS AMIZADES: 
 

 

(...) “...Graças a Deus num tenho que me queixar tanto. Meus filho é muito 

bom pra mim, me ajuda. “ (Suj. 2 - C.M.) 

 

“Uma vida ótima pra mim é... sem doença eu num vou falar... mas é uma 

vida onde num tem muita gente sofrendo, muita... muita família desunida, isso... uma 

vida ótima pra mim é onde todos estão unidos, onde ninguém sofre... em vários 

sentidos... em vários sentidos. Por exemplo, o meu mesmo... minha família sofreu 

muito com esse tratamento meu, sofreu bastante, no início, agora... de novo, nesse 

sentido. Porque é difícil, é difícil quando a gente começa a iniciar um tratamento. 

Não só a gente sofre, mas as pessoas que estão aos redores da gente. Simplesmente, 

os pais... a gente sofre mais com o sofrimento da família... não tanto por mim, mas 

de  ver eles, do jeito que eles sofreram. Eu não me abalei, não me abalei quando 

descobri que estava com câncer, mas me abalei de ver como eles reagiu, como eles 

reagiu... Pra mim Qualidade de Vida é ver todos eles bem, todos eles bem...(Suj. 6 -

C.H.S.) 
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(...) “...eu tenho uma qualidade de vida boa, apesar dessas doença que 

apareceu, mas graças a Deus tenho uma qualidade de vida boa... tenho uma família 

muito boa, minha família é muito boa... então a gente leva  a vida muito contente, 

muito alegre, pela família... (...) porque num adianta a gente ter tudo sozinho, se a 

família tá... se num tem amizade com vizinho, num consegue conviver com ninguém... 

fica praticamente sozinho... isso num é uma qualidade de vida assim boa, né... no 

meu caso eu acho assim que minha Qualidade de Vida é boa...” (Suj. 7 - M.F.Q.) 

 

“ Qualidade de Vida é viver bem com as pessoas, normal, querer bem a todo 

mundo...” (Suj. 11 - A.C.) 

 

(...) “... O mais importante na vida... é as amizade, né... é viver bem, com 

todo mundo, ter amizade com todo mundo... ter relacionamento com a família, com 

as pessoas.... com tudo... Eu num ligo pras coisas materiais... eu ligo mais pelas 

amizades...” (Suj.13 - P.F.) 

   

Ainda citando Maslow (1968), tendo asseguradas, pelo menos razoavelmente, 

as necessidades de segurança, as pessoas sentem a necessidade de laços afetivos com 

os demais, a necessidade de obter um lugar em seu próprio grupo e no mundo. 

Aparecem as necessidades de amor, não como sinônimo de sexo, como salienta 

Maslow, mas, usando a definição de Rogers, com o sentido de ser compreendido e 

aceito plenamente por alguém.  

Maslow diz que “a frustração das necessidades de amor é a origem mais 

comum da falta de adaptação e das psicopatologias graves” apud Balcão & 

Cordeiro (1971, p.350). 

Em relação às Necessidades de Estima, Maslow coloca que as pessoas 

mostram duas categorias relativas a essas necessidades: a auto-estima e o respeito 

por parte dos outros. A auto-estima conduzindo a sentimentos de autoconfiança, 

valor, força, capacidade e utilidade ou sua frustração trazendo sentimentos de 

inferioridade, fraqueza e desamparo. 
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O respeito por parte dos outros, conforme proposto por Goble (1977) inclui 

conceitos como prestígio, reconhecimento, aceitação, deferência, reputação, status e 

apreço. 

A convivência da pessoa com os seus semelhantes constitui o “mundo 

humano”, originariamente, a existência do ser-com o outro. 

A relação do homem com outros seres humanos é fundamental em sua 

existência; desde o nascimento ele se encontra em situações que incluem a presença 

de alguém, constituindo-se o ser-aí-no-mundo como o ser-com-o-outro-no-mundo.  

O discurso de Martin Heidegger possibilita o entendimento do ser humano na 

convivência com os outros, no vivenciar o cotidiano. A ontologia fundamental de 

Heidegger favorece essa compreensão do ser (Heidegger, 2001). 

Forghieri (2002, p.35), apoiada nessa forma de pensar, propõe a possibilidade 

de três maneiras de existir: preocupada, sintonizada e racional. A primeira 

envolvendo um sentimento global de preocupação, de receio e aflição fundamentados 

no cuidado e preocupação por algo ou por alguém. Todavia, embora a preocupação e 

a angústia sejam básicas em nossa existência, paradoxalmente, conseguimos 

vivenciar momentos de sintonia e tranqüilidade, quando nos encontramos 

agradavelmente envolvidos em algo ou com alguém. Segundo a autora, “a 

manifestação mais profunda da maneira sintonizada de existir consiste numa 

vivência de completa harmonia de nosso existir no mundo”.  

 

 

8.1.4- QUALIDADE DE VIDA É CUIDADO: 

 

 

• É CUIDAR-SE 

 

(...) “... eu acho que o que significa Qualidade de Vida... é a gente tê uma boa 

alimentação... a gente faze o que é bom pro corpo da gente, né... que a gente tem que 

escolhê, né...num prejudicá, num se esforçá...  

É te assim bastante ar... procurá andá em lugares gostoso, lugar fresco, né... 

que num tenha tanta poluição porque isso prejudica mais ainda a saúde da gente, 
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né... e num se esforçá, pelo menos agora que a gente tá em tratamento a gente tem 

que tê uma vida mais moderada, né...mas uma vida bem saudável, se alimentá bem... 

Qualidade de vida é se alimentá bem e cuidá da saúde... É isso... deixa pensá um 

pouquinho... 

– Pesquisadora:   Pode pensar à vontade... – 

(...) “... é a gente podê tê uma qualidade de vida também não abusando, né... 

de certas coisas como alcool, fumo, né... eu acho que isso é muito prejudicial à 

saúde, né... prejudica muito... e... procurá também não se excede em nervos, né... 

ficá muito nervosa, por qualquer coisa, né... tê paciência... porque isso ajuda muito, 

né.... porque se a gente for estorá por qualquer coisa a saúde também estóra, né... 

então eu acho que a gente tem que procurá tê uma vida mais calma, né... pelo menos 

na minha idade eu acho que isso ajuda muito.” (Suj. 5 - G.A.M.V.) 

 

(...) “...eu achava que o câncer seria por exemplo... é uma coisa que você 

tinha que se entocar dentro do buraco e num sair mais... é o contrário... a gente 

precisa lutar...” (Suj. 9 - N.M.) 

 

• É SER CUIDADO 

 

(...) “...se num fosse por vocês, pelos médicos que estão me cuidando de 

mim...foi um grande impasse na minha vida... porque... eu senti força...” (Suj. 9 - 

N.M.) 

 

(...) “...e no caso de você precisar de tratar de algum problema de saúde, né, 

você ter um bom atendimento, né, ser bem tratado, né... isso conta muito e ajuda até 

na recuperação, né... (Suj. 10 - C.R.M.) 

 

“Minha família, minhas irmãs tão ajudando no que pode, né... elas me 

trazem...um dia vem uma, outro dia vem outra, tem dia que vem meu marido, outro 

dia vem uma amiga me acompanhando, né...”(Suj. 8 – A. R.F.) 
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(...)” meus filhos deram em cima de mim, graças a Deus... minha nora que 

me ajudou bastante, desde o início da minha doença ela já acompanhou, né... foi 

comigo fazer a química nos primeiros dias, todos dias ela que vai comigo...”(Suj. 11 

– A.C.) 

 

• É PODER CUIDAR DOS OUTROS 

 

(...) “...cuidá dos meus filhos.” (Suj. 3 - A.F.A.B.) 

 

(...) “...é poder ajudar as pessoas... ajudar o próximo...”  (Suj. 9 - N.M.) 

 

(...) “... ajudar, graças a Deus, ajudar as pessoas carentes... como nós faz 

todo ano... que nós ajuda as pessoas, dá alimento pra fazer a cesta básica todo fim 

de ano... Ano Novo, Natal... a turma da igreja recolhe os alimentos e faz as cestas 

básicas pra dar pras famílias carentes que tem lá em volta da gente, né, que tem 

bastante família carente lá...  perto da gente... 

– Pesquisadora:  Então, Qualidade de Vida para a senhora é... – 

... ter e poder dividir com as pessoas... isso é Qualidade de Vida...” (Suj. 11 - 

A.C..) 

 

Auto-estima e respeito parecem fundamentar o ato de cuidar. Cuidar de si - 

cuidar do outro. 

Na tradução de Ser e Tempo, de Heidegger (2001), a palavra cura,  é usada 

como um sinônimo erudito de cuidado. Cura, em sua forma mais antiga em latim - 

coera - era usada num contexto de relações de amor e amizade. Assim, cuidado 

significa zelo, solicitude, desvelo, atenção, bom trato. Cuidar, invariavelmente, 

provoca um sentido de responsabilidade, de preocupação e inquietação, porque quem 

tem cuidado se sente envolvido e afetivamente ligado ao outro. 

 

“Por ser essencialmente inerente ao existente ‘ser no mundo’, é seu ‘ser 

relativamente ao mundo’, em essência ‘cuidar de’...” (Heidegger, 1971, p. 69-70). 
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Segundo Boff (1999, p. 92) “cuidado é mais do que um ato singular ou uma 

virtude ao lado de outras. É um modo de ser, isto é, a forma como a pessoa humana 

se estrutura e se realiza no mundo com os outros. Melhor ainda: é  um modo de ser-

no-mundo que funda as relações que se estabelecem com todas as coisas”. 

Na co-existência e con-vivência do ser humano com  o mundo, ele contrói seu 

próprio ser, sua autoconsciência e sua própria identidade, numa relação sujeito-

sujeito, dentro de uma inter-ação e comunhão. 

Cuidar de si significa cuidar da vida, das relações, do espaço que ocupamos, 

envolvendo auto-conhecimento, amadurecimento, autonomia, liberdade. 

Ser cuidado é poder aceitar a vida como ela é, em suas instabilidades e 

transformações, acolher e assimilar criativamente os encontros, o ser-de-relação.   

Cuidar do outro implica intimidade, conhecimento, acolhimento, respeito, 

consideração e solicitude. 

Em qualquer dessas situações, cuidar é entrar em sintonia, afinar-se consigo 

mesmo, com o outro, com o mundo. 

 

 

8.1.5- QUALIDADE DE VIDA COMO UM CONCEITO 

ABRANGENTE: 
 

 

Embora a maioria dos entrevistados atribuam mais de um significado ao 

termo Qualidade de Vida, na fala de um deles encontramos uma abrangência ainda 

não observada envolvendo, de certa maneira, todos os temas anteriormente 

percebidos. 

 

“Qualidade de vida é assim... eu acho que num é uma coisa só... é um monte 

de coisa junto...” (Suj. 7 - M.F.Q.)  

 

O ser humano revela a necessidade de atendimento a uma complexidade de 

condições para sua sobrevivência e transcendência. 
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Embora essas condições  sejam necessárias para a vivência e a sobrevivência, 

cada ser humano as vê dentro de seu contexto e em conexão com sua própria pessoa, 

numa  maneira única e singular de vivenciar o mundo. 

“Poderíamos dizer que vemos o significado que as coisas têm para nós. Se 

não vemos o significado, não vemos coisa alguma” (Boss, 1979, p.39). 

O movimento de nosso existir, envolvendo paradoxos e riscos, possibilidades 

e impossibilidades, presenças e ausências é, verdadeiramente,  ritmado por  

incertezas e imprevistos que dificultam a clareza dos significados, a segurança das 

escolhas, das decisões, do agir.    

Pode-se perceber, assim, a amplitude que alcança a conceituação de 

Qualidade de Vida, atingindo a abrangente dimensão do ser humano dentro de sua 

cultura, seus valores, significando o entendimento e a busca do atendimento às suas 

necessidades integrais e individuais, incluindo as áreas biológica, psicológica, social 

e espiritual. 

 

 

8.2- Segunda Questão: “COMO ESTÁ A SUA VIDA?” 
 

 

Os discursos em relação à segunda questão - “Como está a sua vida?” - 

aprofundaram a reflexão sobre o existir do paciente com câncer, após o contato 

inicial com o pensar a Vida, favorecido pelo seu modo de significar o conceito 

Qualidade de Vida. 

Ao questionar internamente  “como está a minha vida?” a pessoa se 

aproxima, mais ainda, de si mesmo... Existe, agora, um tempo a ser enxergado, um 

espaço ocupado, uma vida, a própria vida, o “eu” como ser-no-mundo... “como está a 

minha vida?”... “como estou vivendo?”... “como era antes?”... “como será?”...  

Ao ser indagado sobre sua vivência atual, o paciente pôde pensar e olhar para 

o passado, perceber-se no presente e vislumbrar um futuro de incertezas. 

A grande maioria dos entrevistados fez um movimento de comparação do 

momento presente com a vida passada. 
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Parece que, para entender o presente, a vivência do hoje, é preciso resgatar o 

passado, situar-se na própria história. Então sim, é possível descrever o vivido e 

projetar o futuro, o amanhã. É preciso concretizar o passado para poder compreender 

e significar o presente. Só assim parece haver a possibilidade de existir no futuro, 

dentro de uma estrutura de unidade. Temporalizar, experienciar o tempo como um 

fluxo contínuo, estendendo-se tanto em direção ao passado como em direção ao 

futuro. 

 

“A pessoa que eu sou abrange tanto quem eu já fui, como quem eu estou 

sendo e quem pretendo ser em minha existência no mundo”.(Forghieri, 2002, p. 32).  

 

Como diz Carvalho (1987, p. 54) “é reabrindo o tempo no presente da 

entrevista que se pode perceber a verdade do passado e antever a verdade de um 

futuro”. 

Assim, procurei separar as categorias nessa dimensão temporal, percorrendo 

com os pacientes a trajetória de seus pensamentos. 

 

 

8.2.1 -  SER-PASSADO...  O ONTEM... 

 

 

“Aquilo que já vivemos, não há poder que possa nos roubar... tudo o que 

realizamos de grande, pensamos e sofremos, é uma riqueza interna de que nada, 

nem ninguém, nos pode privar... e nesse passado nossa vida ficou assegurada, 

porque ser-passado é também uma forma de ser”.(Frankl, s/d, p.99). 
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• O ONTEM VISTO COM ADMIRAÇÃO, COM SEDUÇÃO E 

PRAZER 

 

 

Em qualquer tempo da vida, uma pessoa assimila aspectos da cultura, 

vivenciando e interpretando o mundo para caminhar em direção ao seu Ser.  

Os discursos parecem buscar parâmetros que permitam, de certa maneira, 

explicar o existir, numa tentativa de planejar o presente e favorecer segurança e 

controle. Entretanto a existência é constituída de uma abrangência que escapa dessas 

elaborações. Debruçando-se sobre o passado o ser-doente racionaliza, reflete sobre o 

que já aconteceu em sua vida, particularmente, o que foi “perdido”... coisas simples 

como plantar, cantar na igreja, jogar bola... perdas que são constatadas no momento 

atual de sua vida com os limites impostos pela doença e tratamento e que são re-

significadas em sua importância. 

No entanto, é necessário estando no presente, prosseguir rumo ao futuro, 

correndo riscos na imprevisibilidade do desconhecido. 

 

“Bom, antes eu trabalhava, né... era uma vida boa. Trabalhava... Sábado e 

domingo jogava bola... depois trabalhava... ia pra lavoura...” (Suj. 1 - D.E.O.) 

 

“Antes (minha vida) era ótima. Eu trabalhava, eu era feliz. Eu trabalhava, eu 

num dependia muito das pessoas. Eu, quando eu recebia o meu dinheiro, eu ia no 

mercado, eu pagava o que eu devia... (...) ...e eu era feliz, era o meu serviço, era 

minha qualidade de vida, meu emprego e a minha saúde, né... (...) ...eu num tinha 

medo, eu num tinha medo de serviço nenhum...” (Suj. 3 - A.F.A.B.) 

 

“Antes de eu ficar doente era melhor. Era porque a gente lutava, trabalhava, 

comia, tinha aquele prazer de pegar no prato, comê... (...) ...Antes de eu ficá doente 

minha vida era boa... era formidável... era vida de pobre, mas era boa. É porque 

num tinha hora pra mim... tava mexendo co serviço, tava plantando, tava carpindo o 

quintal... pra mim num tinha nada de ruim...” (Suj. 4 - M.T.C.) 
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“Antes, quando a gente num tava doente, que a gente num precisava gastar 

com remédio, com médico a vida era mais boa, né... até que os 400 reais dava pra 

gente levar a vidinha mais ou menos, né...” (Suj. 8 - A.R.A.F.) 

 

“Quando eu num tava doente eu cantava na igreja, dava palestra...” (Suj. 9 - 

N.M.) 

 

“Minha vida era boa. Assim, né... porque o que meu marido ganhava era 

pouco, né... dava pra gente sobreviver, né... mas era bom, né... Eu num tinha falta de 

nada, porque eu sou uma pessoa simples, sabe... eu num penso assim de ter mundos 

e fundos, não...” (Suj. 12 - M.S.M.C.) 

 

“Antes de eu ficar doente eu fazia de tudo. Agora ainda faço, mas num é a 

mesma coisa. Eu trabalhava numa casa de família já fazia 17 anos, daí num deu 

mais. Minha patroa e eu num era que nem empregada... era amiga... a gente era que 

nem amiga...” (Suj. 14 - M.A.S.O.) 

 

“Minha vida mudou... mudou sim... (...) Até então eu num tinha... eu num era 

assim... sabedor de assim... de sofrer dor.” (Suj. 15 - O.J.B.) 

 

 

• O ONTEM VISTO COMO MUDANÇA INTERNA NA RELAÇÃO 

COM O MUNDO E CONSIGO MESMO 

 

 

Baseado em Heidegger, Olivieri (1985, p.62) refere que o ser-no-mundo, 

entre o nascer e o morrer que constitui sua temporalidade, ou seja enquanto 

existindo, tem sempre uma possibilidade de ser no meio das possibilidades da vida. 

Há sempre um “poder ser”, um “ainda não sido”, uma possibilidade à frente para 

“ser”. 

De acordo com Forghieri (1984), no contínuo processo do existir, tudo muda 

constantemente de sentido conforme as circunstâncias, chegando mesmo a passar de 
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um significado para o seu oposto. O ser humano não é um ser-acabado, mas sim um 

conjunto de possibilidades que, ao longo de sua existência, vai se atualizando. A 

realidade é vista e sentida de forma muito particular e única, envolvendo tanto 

pensamentos quanto sentimentos em busca de uma verdade também singular que dá 

o sentido do viver e do morrer. 

  

“Ah... mudou muito... mudou muito... porque antes... não que eu... nunca 

abusei em nada do que eu falei, mas eu dou mais valor na vida... (...) ...Antes, eu 

nunca fui arrogante, nunca fui orgulhosa, nunca fui uma pessoa assim, como 

muitos... assim, como eu quero dizê pra senhora... egoísta. Nunca. Mas eu achava, 

sei lá, parece que num dava tanto valor na vida, não. Eu achava que do jeito que 

tava tava bom, num precisava mudá nada, mas hoje mudou muito, mudou bastante. 

Mesmo meu modo de viver em casa... Eu sinto que eu sou outra pessoa. Eu tenho 

mais paciência... eu era muito explosiva, qualquer coisa estorava, queria tudo no 

lugar, tudo certinho. (...) Mudou pra melhor, pra melhor... porque agora eu aceito 

melhor as coisas. Antes eu me revoltava”. (Suj. 5 - G.A.M.V.). 

 

“Olha, é mal que vem pra bem, que eles fala, né... Antes da doença me sentia 

um cara assim... me sentia um cara assim... ah... eu num tenho nada, me sentia um 

cara bom. Bem bom. E depois da doença eu passei a ver bastante coisa, que não era 

como eu pensava, que a vida num era como eu pensava. (...) ...eu pensava 

completamente diferente como eu penso hoje. Eu pensava que nada ia acontecê, 

pensava que eu era o bom. (...) ...mas, assim de repente, veio... veio... então, num é 

nada que eu pensava. (...) Antes era farra, muita farra, num levava nada a sério, 

tudo que eu olhava parecia que tava... era uma diversão... hoje não, hoje levo a sério 

tudo, tudo, tudo mesmo. Vamos dizê que eu cresci mais, amadureci bem mais. (...) 

Antes eu tinha fé, mas num era aquela fé como eu tenho hoje. (...) De primeiro eu 

num via, de primeiro tanto faz o rio correr pra baixo, pra cima, eu num tava nem 

ligando...” (Suj. 6 - C.H.S.) 

 

 

• O ONTEM  E O IMPACTO DO DIAGNÓSTICO 
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A incerteza do nosso existir surge implacavelmente diante dos riscos que 

dificultam nossa segurança e controle para agir. O aparecimento do câncer, uma 

doença culturalmente assustadora e socialmente temida, trazendo o estigma da morte, 

muda o fluxo contínuo de nosso existir, alterando o sentido dos acontecimentos. 

Segundo Olivieri (1985, p. 68) o ser, ao se defrontar com a possibilidade do 

“não-ser”, ao enfrentar alguma espécie de destruição de sua existência ou do que a 

identifica, vivencia essa ameaça e a sensação de solidão, o desespero por sentir-se só.  

 

“(...) como eu falo pra todas as pessoas que perguntam pra mim como que eu 

reagi quando eu fiquei sabendo... eu falo que não foi fácil, porque é uma coisa difícil 

da gente aceitar. “(Suj. 5 - G.A.M.V.) 

 

“Até que em vista eu aceitei, aceitei a... a notícia da doença. Só que eu já 

tinha depressão, né. Aí complicou mais porque aí fiquei martelando na cabeça, 

martelando... aí complicou mais a depressão, né... e... mas eu aceitei...” (Suj. 8 - 

A.R.A.F.) 

 

“(...) No começo a gente fica pensando, né... poxa, eu tô com uma doença 

assim, né... sabe... então a gente fica meio, né... preocupado...” (Suj. 10 - C.R.M.) 

 

“Ah... minha doença foi uma revolta, né... foi uma revolta porque no ato eu 

num sabia, o médico contou pra minha família, mas pra mim ele não contou. Eu 

ficava nessa dúvida, né... porque será que eu fui operada, porque será que... será 

que tá acontecendo alguma coisa que eu num sei?... Mas eu num perguntava pros 

meus filhos, num tinha coragem de perguntar, num perguntava. Depois, lá um belo 

dia, minha irmã contou pra mim. (...) ... tava entrando em depressão. Eu chorava 

muito porque eu nunca tinha ficado internada e eu não me conformava de ter que ir 

pro hospital internar... ter que operar... eu tinha medo... Ih! Foi uma reviravolta 

grande...” (Suj. 11 - A..C.) 
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“(...) Fiquei doente lá (Pará). Lá descobriram que estava doente. O primeiro 

médico que me atendeu, Dr. E., né... ele trabalha lá no Hospital Samaritano, em 

Belém, né. Aí ele falou, né, que era pra mim fazê a cirurgia, né, dava pra mim fazê 

lá, mas eu num me incomodei. Eu achei que num fosse tudo isso, né. Aí, pronto. Eu 

num fiz mais tratamento, nada. Aí quando foi essa última vez, que eu fui de novo com 

o doutor, Dr. J., aí ele fez uma cirurgia, né, por baixo, pra colher material, né. Aí, 

depois esse resultado deu positivo. Ele num falou exatamente o que que era, né. Ele 

falou que era pra mim... Ele me encaminhou pra Belém, que lá não tinha como ele 

fazê o tratamento, me fazê a cirurgia, né. Aí eu fui pra Belém. Aí eles tornaram a 

fazer outro, outra biópsia, né. Aí eu disse assim... poxa, já me cortaram muito. 

Então... (palavrão)... pra ficarem só, ficar lá, ficar só fazendo exame, fazendo 

exame, e nem falam o que que eu tenho, né. Aí a Assistente Social de lá ia me 

mandar pra um outro ginecologista de lá, né... Aí eu disse... pronto... eu num vou 

mais. Aí eu desisti de tudo, né. Aí a minha irmã soube aqui. Aí eu conversei com ela, 

né. Ela mandou me buscar pra cá. Aí eu vim. Aí eu fui pra PUCC, fiz os exames 

tudinho e daí eu soube o que que eu tinha, dái eles me falaram certo, né. (...) Eu pedi 

pra eles me falarem a verdade, né... Eu num queria ficar pensando uma coisa 

quando acaba é outra, né... Aí ela me falou, a doutora me falou o que era que eu 

tinha... o que é que eu tenho... Aí ela disse pra mim que, pra mim não me preocupar, 

ficar bem, que ia acabar tudo bem, né... que eu ia fazê esse tratamento e que eu vou 

ficar boa, né... é isso...” (Suj. 12 - M.S.M.C.) 

 

(...) ...eu fiquei com dó deles (familiares) de tanto desespero que eles ficaram. 

Ficaram desesperados... mais eles do que eu. (...) ...Eu comecei num podendo dormir 

por causa da respiração. Acordava com aquele desespero, falta de ar... ia fazer 

inalação, comecei a procurar médico, um atrás do outro. Nossa! Um monte de 

médico, Pronto-Socorro da Beneficiência... quando meus filhos, quando eu tava 

largado me levavam lá... Aí eu comecei a tratar com o Dr. J.N. Ele achava que era 

coração. Depois achou que era bronquite. Eu falava pra ele que não era, que era da 

garganta.. Explicava: não é Seo P. A bronquite dá isso. No fim, me deu um acesso de 

tosse no consultório dele. Ele falou: Pronto! Já sei o que que é. Aí mandou pro 
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otorrino, Dr. F. Fui fazer o exame lá e constatou o tumor. (...) Recebi bem. Quem 

num recebeu foi meus filhos. Eu só fiquei triste por isso. (Suj. 13 - P.F.) 

 

“Quando eu fiquei sabendo da doença, lá no Postinho, o médico me contou... 

Eu perguntei: e agora, o que eu faço? O médico respondeu: a senhora reza...” (Suj. 

14 - M.A.S.O.) 

 

“Quando soube que eu tinha um câncer eu fiquei meio abatido...” (Suj. 15 - 

O.J.B.) 

 

 

8.2.2 -  O SER-PRESENTE... O HOJE... 
 

 

“A experiência cotidiana imediata é o cenário dentro do qual decorre a nossa 

vida; ser-no-mundo é a sua estrutura fundamental... (...) ...Para sabermos quem 

somos precisamos, de certo modo, saber onde estamos, pois a identidade de cada um 

de nós está implicada nos  acontecimentos que vivenciamos no mundo”. (Forghieri, 

2002, p.27). 

Os pacientes experienciam o tempo vivido, o existir-no-mundo, vivenciando 

o espaço, localizando-se e buscando compreender o estar-aqui, o poder vir-a-estar, o 

como-estar com o câncer... 

O corpo adoecido fisicamente passa a vivenciar dores e restrições, 

freqüentemente,  prolongadas e intensas, dificultando, muitas vezes, a aceitação e 

atribuição de significados. A aceitação e envolvimento com o sofrimento parecem 

trazer a compreensão e condições para a abertura às possibilidades do existir.  

“(...) ...as restrições e o sofrimento tornam-se, por longo tempo, 

predominantes em sua vida e ela passa a ficar existencialmente enferma.” 

(Forghieri, 2002, p. 53). 
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• O HOJE... UMA VIVÊNCIA DE PERDAS, LIMITAÇÕES, 

INSEGURANÇAS, A PERDA DO PRÓPRIO  “EU”... 

 

 

A perda da saúde faz o ser perceber seu corpo adoecido, sem condições de 

prazer, com prejuízos físicos (dor, dificuldade para comer, para se comunicar) e 

psicológicos (angústia, ansiedade, sofrimento, sentimentos de inutilidade, de 

improdutividade e isolamento, marginalidade, o contato com sua própria fragilidade). 

De modo geral, o doente revela uma vontade desesperada de ter bem-estar e a 

doença é sentida como a perda do seu “Eu” anterior; não se satisfaz com o estar 

doente, pela vontade de ser o “Eu são”.  Isto constitui o desespero; ser doente é ser 

desesperado (Olivieri, 1985). 

  

“Ficá sem trabalhá é ruim, ficá parado dá nervoso, parei de jogá bola, parei 

cum tudo, num tenho mais distração. Piorou muito. Fico desanimado, num posso 

mais saí à vontade, num posso fazê mais nada. Piorou. Num posso mais comê, nem 

falá. Comê só sopinha, num posso mastigá. É difícil... vê a comida e num podê comê. 

Fazê o que, né... Só o que num mastiga. É difícil saí... antes eu ia pescá, agora num 

vô mais. Piorou...” (Suj. 1  - D.E.O.) 

 

“ ...eu fico aborrecido de ficar em casa... Por que, meu Deus? Se eu num 

tivesse doente eu estava fazendo alguma coisa...” (Suj. 15  - O.J.B.) 

 

A perda da independência e da auto-confiança revelam a angústia da 

dependência e do estranhamento de si mesmo, a perda do corpo que conhece, dos 

recursos outrora existentes e utilizados. O significado dessas privações depende não 

só da perda em si, mas como as vê o próprio doente, de sua profissão , das condições 

pessoais com as quais as enfrenta. Em grande parte, trazem dificuldades para um 

ajuste a si próprio e à sociedade. 

 

“(...) ...eu num tô podendo me mexê... num posso tê o que eu quero... (...) 

...depois da doença muita coisa mudou na minha vida. Negativamente... é porque eu 
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acho que nunca mais eu vô sê a mesma que eu fui, assim... de força, de pensamento 

firme, de podê lutá sozinha... acho que num vô sê...” (Suj. 3 - A.F.A.B.) 

 

“...Faz falta meu dinheirinho no fim do mês. Eu num posso reclamar... tenho 

tudo... meu marido, meu filho me ajudam, mas eu queria ter o meu dinheirinho no 

fim do mês... (...) Agora dependo deles.” (Suj. 14  -  M.A.S.O.)     

 

A “alma” está num corpo-aprisionado... uma alma que nasceu para ser 

livre...um corpo que deveria ser fonte de prazer... a mente quer, mas o corpo não 

consegue, não pode, mantendo uma relação restrita com o mundo e consigo mesmo . 

Segundo Boss (1975, p.19) a pessoa que se encontra doente “não dispõe livremente e 

nem normalmente de todas as possibilidades de relações que poderia manter com o 

mundo.” 

 

(...) ...hoje eu num posso (comer). Hoje eu vim de Águas... nem... nem leite 

num tomei. Tinha tanto estômago ruim que num consegui... no que tomei um pouco 

d’água foi uma corrida pro banheiro pra sortá... tão horrivel que tava. (...) ... o duro 

é num podê comê, fazê comida e num consegui comê. (...) ...a pessoa tando doente 

ela num tem prazer de nada. Minha vida mudou... ah... mudou sim, mudou mais pra 

ruim, porque num tem jeito da pessoa fazê nada... enfraquece... que jeito que a 

senhora vai fazê as coisa? Qué fazê mas num consegue, né. Tão já num vô trabalhá. 

(...) ...agora é mais triste, né... porque num tem jeito, né... vai mexê... disposição eu 

tenho, graças a Deus... é que sem comê vai indo a pessoa num guenta fazê. (Suj. 4  -  

M.T.C.) 

 

“(...) ...a única coisa que a gente sofre é a perda do paladar...” (Suj. 13 -  

P.F.) 

 

A perda do controle da organização da própria vivência cotidiana. A mudança 

de estilo de vida, dos valores, das expectativas alteram a própria imagem construída 

ao longo do tempo, confrontando a pessoa com as dificuldades reais e atuais. Há a 

necessidade de transferir a responsabilidade de sua vida para outras pessoas, na 
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incapacidade de cuidar de si, há a necessidade de se submeter a algo que não gosta, 

não aceita, algo que preocupa, entristece,  angustia, dói. Percebe-se como um corpo 

doente, frágil, dolorido, necessitando de cuidados dos outros... Seu tratamento  

significa a cura para uma parte do corpo adoecida, mas provoca prejuízos em outra 

parte que também passa a ser tratada... uma dor que dilacera e lembra que esse corpo 

é mortal e a morte passa a ser ressignificada como a ausência de sofrimento.   

 

“...no momento que eu comecei a sofrer dor eu acho que a minha Qualidade 

de Vida mudou... piorou... por causa da dor, por causa do tipo da enfermidade... eu 

eu nunca pensava que eu ia passar por um quadro desse... (...) ...A doença tirou a 

minha vontade... muitas vezes... quando a dor batia muito forte, tirava até a vontade 

de viver.” (Suj. 15  - O.J.B.) 

 

“(...) ...às vezes a gente pega remédio na farmácia, a gente tem que ir 

pagando aos pouquinhos porque num tem tudo o dinheiro pra pagar... o médico 

mesmo, que eu faço tratamento pro coração que a química me atacou o coração, 

prejudicou muito o coração... eu tenho que pedir pro médico parcelar o dinheiro que 

a gente tem que pagar pra ele. Então, quer dizer que fica difícil, né... A gente num 

tava acostumado com esse tipo de vida, a gente comprava e pagava, nunca ficou 

devendo, né... e agora a gente tem que parcelar as compras que a gente faz porque 

num dá. Me sinto mal com isso, porque nós nunca tivemos dívida, de jeito nenhum, 

meu marido nunca gostou de dívida, né... Então o que a gente comprava a gente 

pagava. O que a gente não podia pagar, então a gente nem comprava. E agora não... 

agora a gente se vê obrigado a comprar remédio e se vê obrigado a pagar aos 

pouquinhos porque num tem dinheiro.” (Suj. 8  -  A.R.A.F.) 

 

Quase sempre convivemos com nosso corpo “silencioso”, esquecendo-se 

dele, julgando-o imortal. É tão íntimo, tão conhecido, tão “nosso”, na medida em que 

se submete aos nossos desejos e ordens. A doença, a dor,  servem para nos 

lembrarmos dele, invertendo-se os papéis... a partir da doença, é o corpo quem 

orienta nossas ações, coloca limites... deixamos de ser  donos da situação, perdendo a 

liberdade que temos ao estar com saúde.  
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De acordo com Botega (2002) as limitações da doença fazem com que a 

pessoa passe a sujeitar-se ao seu corpo e a ele tem que perguntar “posso...?”. A 

vivência da doença faz com que se torne escrava desse corpo e do tempo. Cada 

pessoa reagirá a essa situação de uma maneira singular, dependendo de sua 

personalidade, sua história, crenças, estado emocional, do apoio recebido e do tempo 

de duração dessa experiência. 

 

“(...) ...num posso falar muito, cantar, ensinar os jovens... Isso deixa meio 

chateado, meio triste...” (Suj. 9  -  N.M.) 

 

“(...) ... é eu tô um pouco assim... é, digamos como assim um pouco mal 

assim com o corpo... sentindo o corpo um pouco debilitado, assim... enfraquecido, 

né... o estômago um pouco ruim... Isso deixa a gente um pouco pra baixo, né... 

assim, sem vontade de nada... eu também num tô trabalhando... eu sinto falta de 

trabalhar... eu acho que se eu estivesse trabalhando, né... assim... agora é claro que 

não tem como eu trabalhar, com esse problema... por enquanto, né... mas, quando eu 

tô trabalhando a gente se sente mais útil, né... então a gente se sente melhor...” (Suj. 

10  -  C.R.M.) 

 

O ser-no-mundo é um ser-de-escolhas, escolhas essas baseadas em projetos, 

concretos ou idealizados. Muitas vezes essas escolhas levam a caminhos difíceis, de 

renúncias e frustrações, mesmo que sejam temporariamente. 

O afastamento não só de pessoas significativas, mas de objetos, ambiente e 

estilo de vida pode trazer reações de ansiedade, com sentimentos de perda da 

privacidade do lar ou do ambiente próprio em que vivia.  

O fracasso nas tentativas de realização dos projetos existenciais provoca 

sentimentos de desânimo, confusão, frustração, reduzindo por um tempo a auto-

confiança nas próprias possibilidades e no mundo que se mostra desfavorável a essas 

realizações. 

O tempo pode favorecer a retomada de interesses, da esperança, bem como do 

comando de sua vida. Entretanto, algumas vezes isso não acontece. 
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“(...) ...eu morava junto com a minha sogra, né... a gente ia fazer uns 

cômodos pra gente lá no lado, né... no lado da casa da minha sogra, mas só que 

aconteceu tudo isso, eu vim me embora... (...) eu num posso fazer muitas coisas que 

eu gosto de fazer... e me afastou das coisas, dos meus irmãos que moram pra lá, né... 

tudinho... agora meu marido foi embora porque ele tá sem serviço aí, né... Aí o pai 

dele adoeceu pra lá e teve que ir ajudar o pai dele, né... (...) e eu num tô nem 

podendo trabalhar... (Suj. 12  - M.S.M.C.) 

 

 

• O HOJE... TRAZENDO O CONTATO COM A FINITUDE, COM 

O PROCESSO DE ENVELHECER DOENTE 

 

 

A adaptação do ser-doente ao processo de envelhecer pode trazer a percepção 

e aceitação das limitações que vão surgindo. O contato com a possibilidade da 

finitude revela o ser-aí-para-a-morte, lançado no mundo, com a morte sendo a 

certeza mais irrefutável, esperada e desconhecida. 

De acordo com Rothschild & Calazans (1992), cotidianamente nos sentimos 

presos ao tempo que passa, nos carregando inexoravelmente para a frente. 

O ser-aí vive suas possibilidades no tempo vislumbrando um futuro que ainda 

não é, mas poderá vir a ser ou não, tendo implícito, dentro de suas possibilidades, a 

de já não estar mais aí. 

 

“A morte é, então, naturalmente, a eventualidade mais clara com que 

ameaça o não ser; é algo que acontece, e, mesmo antes de acontecer, é uma 

“presença” que ainda não veio; e este fim guarda uma relação estreita com a 

filosofia de vida do ser-doente”. (Olivieri, 1985, p. 73).   

 

“ (...) ...ah... tá tudo a mesma coisa. Num mudou bem dizê nada, O que muda 

é a idade, né Que a senhora sabe, a idade avançada, os filhos e a mulher nunca  

mais é igual era antes, né...É claro que num é mais igual era antes, antigamente, né. 

Sempre tem uma diferença... ( Suj. 2  -  C.M.) 
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“Não vivemos um tempo, somos tempo” (Heidegger, 2001). O entendimento 

de que o morrer é um dado estruturante de nossa existência  vai sendo construído ao 

longo da  vida... Na impossibilidade de experienciar e compreender a morte como 

algo experimentado, a morte do outro é o único acesso a ela. A morte do outro vai se 

configurando, assim,  como a vivência da morte em vida. A experiência da morte que 

não é a própria, é vivenciada como perda real e concreta,  como a morte  de um 

pedaço de si mesmo. 

 

“(...) ... se for pra morrer, na minha idade, já durei até bastante, né... Tem 

muita gente que num chega, né... (...) ...um dia eu tenho que ir, mas a gente num tem 

certeza. A morte para mim é tranqüila... Tenho minha consciência tranqüila... nunca 

fiz mal a ninguém... só ajudei todo mundo... só faço bem pros outros. Tenho minha 

consciência tranqüila , mas tão limpa...limpa que nem água... posso morrer a 

qualquer hora, qualquer momento... não tenho medo de morrer... (...) ...um dia eu 

tenho que ir, mas a gente num tem certeza...  (Suj. 13  - P.F.) 

  

 

• O HOJE... VISTO NUMA CONTINUIDADE, SEM ALTERAÇÕES 

SIGNIFICATIVAS POR CAUSA DO CÂNCER 

 

 

É interessante observar que os dois pacientes que manifestam, em seu 

discurso, o contato com a finitude, aceitando o processo de envelhecer na categoria 

anterior, são os de idade mais avançada entre os entrevistados (72 e 73 anos) e são os 

mesmos que trazem palavras que podemos compreender como vendo a própria vida 

como uma continuidade, sem alterações significativas por causa da doença. De certa 

forma, pode-se entender que, para esses dois pacientes, o amadurecimento vem, ao 

longo do tempo,  adaptando-os ao processo de vida, aproximando-os da morte de 

uma forma natural e espontânea. Acredito que essa categoria vem complementar a 

anterior: a doença passa a ser vista como mais um problema entre tantos que 

enfrentaram ao longo da existência...  
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Essa reflexão pode levar à compreensão de que se a morte faz parte da vida, 

conforme o ser humano – um ser-aí-para-a-morte – aceita e elabora essa verdade 

inexorável, ela  passa a ser incluída em sua existência, dentro de um processo de 

aceitação...  

Ou, num outro entendimento do discurso pode trazer a possibilidade da 

negação, significando a doença uma proximidade do fim, uma forma de “acabar” ... 

A doença passa, assim, a ser “negada” e rejeitada, com a fala negando sua 

interferência na vivência cotidiana, podendo ser compreendida como o medo da 

finitude, o desejo de retomar a vida rotineira, sem o estigma fatal do câncer... 

 

“...Ah... (minha vida) tá tudo a mesma coisa... sobre a doença, graças a 

Deus, num tô preocupado...” (Suj. 2  -  C.M.) 

 

“...Minha vida num mudou não... num mudou... continua do mesmo jeito, 

tudo...” (Suj. 13  -  P.F.) 

 

 

• O HOJE SIGNIFICANDO E RESIGNIFICANDO OS 

RELACIONAMENTOS 

 

 

O ser humano se diferencia pelo sentimento, pela capacidade de se 

emocionar, pelo envolvimento afetivo que o faz capaz de cuidar, de se entristecer 

com o sofrimento do outro ou de se alegrar com a felicidade de quem ama, assim 

como pela possibilidade de se rever, de formular idéias e reformular posições, 

construindo e desconstruindo conceitos, significando e resignificando fatos e 

situações. Nessa dimensão, a razão não consegue explicar tudo. Ela remete a algo 

mais fundamental e originário que é o sentir, o sentir-se afetado e afetar, o viver 

como con-viver em cooperação (Boff, 2000). 

  Le Shan (1992) coloca que o câncer, carregando dor e sofrimento, pode ser 

um “ponto de mutação”. Na visão desse autor isso implica na possibilidade de, a 
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partir da situação da doença, o ser humano poder crescer e redimensionar uma série 

de coisas e prioridades em sua vida. 

Olivieri (1985) reflete que o doente é vítima das circunstâncias e precisa ser 

amado e se encontrar existencialmente. O afeto dos profissionais de saúde, 

familiares, amigos ao ser-doente vem compensar o desespero existente. O ser-doente 

passa a ser objeto de atenção e solicitude, resgatando, muitas vezes, afetos perdidos 

ou conflitos mal elaborados. 

 

...”pra mim (os relacionamentos) me dá força. ‘Não desisti, você é forte, você 

vai vencê, tamos aí pro que cê precisá’ ”... (Suj. 3  -  A.F.A.B.) 

 

...”a saúde em primeiro lugar, depois outras coisa... primeiro a saúde, depois 

as boas amizade...” (Suj. 4  -  M.T.C.) 

 

...”eu tenho quatro filhos, tenho três noras, tenho nove netos e uma 

bisnetinha... Então eles... nossa eles... é super maravilhoso... nossa... tá muito bom... 

o acolhimento é muito bom... tão todos do meu lado, dando a maior força e com isso 

eu sinto forte, me sinto bem.” (Suj. 5  -  G.A.M.V.) 

 

...”amo demais a minha noiva, me deu bastante força também... me apoiou... 

não só ela, como minha mãe, meus irmãos, a minha avó, todos os familiares, meus 

amigos... me apoiaram bastante, minha noiva é uma excelente pessoa.” (Suj. 6  -  

C.H.S.) 

 

...”eu costumo dividir meus sofrimentos... eu acho que tem alguma pessoa 

que tá me ajudando a dividir metade da dor que eu tô tendo...” (Suj. 9  -  N.M.) 

 

...”a gente vive assim... muito esperançoso... num... nem eu nem a minha 

família... nós não nos deixamos abater, né... com esse problema, né... então a gente 

tá continuando firme, né... e vamos em frente...” (Suj. 10  -  C.R.M.) 
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...”porque ele é muito bom pra mim... nunca tivemos desavença, desde que 

nós casamos nunca brigamos, nunca... ele me ajuda bastante. Chego em casa ele me 

ajuda no serviço, graças a Deus... dá a maior força pra mim, tá dando.” (Suj. 11  -  

A.C.) 

 

...”Minha família é muito unida, né... minha sogra... minha sogra é viva... até 

chorava por causa de mim... 97 anos... cabecinha perfeita, coisa mais linda do 

mundo... ela gosta de mim que nossa... (...) Melhorou até nos relacionamentos... 

Nossa, a família uniu mais ainda. Nossa, eles ficaram desesperados, meus filhos de 

São Paulo ficaram mais ainda... Meu filho largou até o serviço dele, coitado. Largou 

o escritório dele, num saia de casa, dava dó... Fui muito amparado.... minha família 

foi demais, a senhora nem queira saber... Eu nunca pensei que eles gostavam tanto 

de mim. Fiquei bobo de ver...(...) aqui então nem se fala... falo pra todo mundo... 

“nunca vi um atendimento melhor”... quem falar qualquer coisa eu sou o primeiro a 

brigar. Nunca vi um atendimento tão ótimo. Um pessoal muito bom, né... uma 

educação! Uma coisa mais linda... e aqui a gente se tornou uma família, né... porque 

todo mundo vem aqui se tratar porque tá todo mundo na mesma situação...’ (Suj. 13  

-  P.F.) 

 

...”Fiz a operação, depois a química... Sempre fui bem tratada, em todo 

lugar... na Unicamp, na Maternidade... aqui, num tenho o que reclamar... e a minha 

família também me ajuda muito, me anima...” (Suj. 14  -  M.A.S.O.) 

 

...”Eu dou graças a Deus, a minha qualidade de vida é boa porque eu tenho 

encontrado atendimentos médicos bom... tenho uma esposa muito boa... tenho uns 

filhos muito bons... eu tenho 4 filhos... (...) tenho o povo na terra que está ao meu 

lado... os amigos... o pessoal que me atende... Nossa! Mas como não? Estão tudo do 

meu lado” (Suj. 15  -  O.J.B.) 
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• O HOJE E O SER PREOCUPADO... 

 

 

Forghieri (2002 p. 35) refere que a compreensão da Vida envolve um 

sentimento pré-reflexivo, revelando uma maneira preocupada de existir que “consiste 

em um sentimento global de preocupação que varia desde uma vaga sensação de 

intranqüilidade, por termos que cuidar de algo, até uma profunda sensação de 

angústia, que chega a nos dominar por completo”. (idem, p. 35) 

 

COM A SAÚDE: 

A pessoa fisicamente adoecida, sofrendo dores e restrições, passa a refletir e 

repensar seu cuidado consigo mesma, com seu corpo, com sua saúde... 

Para Boff (1999) saúde é acolher e amar a vida como ela se apresenta, alegre 

e trabalhosa, saudável e doentia, limitada e aberta ao ilimitado que virá além da 

morte. Assim, para o autor, cuidar da saúde implica cuidar do corpo, cuidar da vida, 

cuidar do conjunto das relações com a realidade circundante, buscando reforçar 

nossa identidade como seres-de-relações e a assimilação criativa de tudo o que nos 

possa ocorrer na vida, compromissos e trabalhos, encontros significativos e crises 

existenciais, sucessos e fracassos, saúde e sofrimento.  

 

... Eu tô me cuidando direito, o que a médica manda fazê eu faço. Faz 34 

anos, 36  anos mais ou menos que eu num tomo nem champanha... nada... Quase 

fumá também num fumo já faz pra mais de 15 anos. Tô me cuidando. Se não já tinha 

morrido há muito tempo...” (Suj. 2  -  C.M.) 

 

... Essa situação mexeu mais, muito mais comigo, porque eu falo assim... a 

ponte safena é uma coisa séria, mas trocou aquele órgão, aquela coisa que tava 

estragada... voltou, trocou, pôs outra no lugar e continua. Agora não, agora num 

tem como por outra no lugar. Então agora eu tenho que tratá desse câncer pra num 

progredi. Pra num alastrá. Porque o câncer é uma doença que alastra, né. Então eu 

tenho que tratá pra ele num alastrá. Isso dá um pouco de insegurança. Dá, porque a 
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gente fica sempre assim... aparece qualquer coisinha eu falo... Meu Deus será que 

é... é outro? Então a gente fica um pouco  insegura...” (Suj. 5 – G.A.M.V.) 

 

... é que a gente fica pensando, né... o que pode trazer agora daqui pra frente 

essa doença, né... esse problema, né... fiquei preocupado, né... é preocupação, né...” 

(Suj. 10  -  C.R.M.) 

 

COM A SUBSISTÊNCIA: 

Citando mais uma vez Forghieri (2002),  existe uma realidade concreta  e 

cada ser humano a vive de acordo com sua compreensão, muito própria e peculiar. 

Além dessa compreensão há a necessidade de adequação de nossas ações à realidade 

dos acontecimentos. 

 

... Qualidade de vida é num devê pros outro... (...) num dá pra pagá todo 

mundo...” (Suj. 2 – C.M.) 

 

...”Eu tenho que me alimentá direito e num tem como. Porque eu já tô 

devendo arroz, feijão, essas coisas que eu tenho que comprá...” (Suj. 3  -  A.F.A.B.) 

 

...”de uns três meses pra cá eu tenho passado um bocado de dificuldades, 

né... devido ao meu problema de saúde, dificuldades financeiras, né...” (Suj. 10  -  

C.R.M.) 

 

... “Fui atrás do INPS pra me aposentar por invalidez, mas eu nem era 

registrada e num deu. Minha patroa me ajuda todo mês, mas até quando?”  (Suj. 14  

-  M.A.S.O.) 

 

COM A AUTO-IMAGEM: 

De acordo com Boff (1999) o corpo vivo é subjetividade e junto com ele se 

realizam os vários níveis de consciência, expressando memórias e reforçando nossa 

identidade na interação com o outro. 
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O ser-doente pode se achar perdido e não se aceitar com a perda sofrida em 

sua auto-imagem. Essa nova imagem do próprio corpo que corresponde ao que ele 

pensa e interpreta subjetivamente pode não ser aceita, tornando impossível o reajuste, 

permanecendo o desespero de não se encontrar (Olivieri, 1985). 

Dentro dos imprevistos da existência, o ser-doente não é um ser-anormal, mas 

um ser que vivencia uma doença. Está diferente e não quer ser como está, não quer 

ser doente – quer ser são, o seu desejo é, justamente, ser o que ele era antes, como 

era antes – ser sadio no futuro. 

 

...”A química é pior que a radio, apesar que eu tenho tido diarréia. Eu venho 

com fralda porque tenho medo... a gente vem de fora, a viagem demora...” (Suj. 11  -  

A.C.) 

 

COM OS FILHOS: 

A manutenção da casa, a proteção aos filhos, constituem-se como exigências 

em nossa cultura e são preocupações do ser-doente, vivenciando sua espacialidade de 

ser-pai e ser-mãe no mundo-vida. A angústia de não conseguir cumprir sua tarefa 

parental ou a satisfação de atender aos filhos em suas necessidades são entendidas 

nos discursos, desvelando sentimentos e expectativas. O cuidado dos pais para com 

seus filhos, parece ir além das influências culturais, podendo ser compreendido como 

um modo-de-ser afetivo e compromissado, uma forma de existir e ser presente e 

futuro, o ser-eterno, projetando sua vida e seu cuidado no amanhã que é sua 

continuidade, o amanhã que será ele mesmo.      

Boff  (1999) referindo-se ao cuidado como modo-de-ser que perpassa toda 

existência humana, realizando-se também no reino dos seres vivos, cita o exemplo do 

Tucunaré, um dos peixes da fauna brasileira. Pai e mãe Tucunaré têm imenso 

cuidado com seus filhotes. Fazem o ninho escavando um buraco no fundo do rio e 

circulam sempre ao redor para protegê-los. Quando ensaiam sair do ninho, os 

acompanham com cuidado e os alertam contra a dispersão. Ao mínimo risco os 

filhotes voltam todos juntos ao ninho guiados pelos pais. Os retardatários são 

recolhidos cuidadosamente dentro da boca dos pais e devolvidos ao grupo. 
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Esse cuidado, esse acolhimento é um fenômeno biológico, que se dá dentro 

do dinamismo da vida e que, entre os humanos se fundamenta no sentimento do 

amor. O amor dá origem, assim, à sociedade, que existe porque o amor existe e não o 

contrário.  O amor é sempre uma abertura ao outro e uma con-vivência e co-munhão 

com o outro. Quando ele é destruído, acabam-se a harmonia e a congruência entre os 

seres. 

A manutenção do cuidado, do amor, faz com que o ser-adoecido permaneça 

vivo, útil, cuidando enquanto é cuidado, preservando seu papel, sua identidade, sua 

espacialidade histórica. 

 

...”tenho uma casinha mais ou menos... que eu dou a da frente pro meu 

menino, tem o computador dele lá, pra estudá... deixei pra ele. Num alugo pra 

ninguém... eu preciso, mas num alugo. Dou pra ele...” (Suj. 2  -  C.M.) 

 

...”justo agora minha filha de 14 anos engravidou, tá precisando... eu num 

tenho cabeça pra fazê siqué um chá de bebê. (...) ... eu vô tá ainda, pelo menos, 

tentando ajudá meus filhos ao menos em palavras... e também que eu tô com meus 

braços. Eu num tô paralítica igual dizem que eu podia ficá. Eu tô sem forças. Eu 

num tenho mais aquela força nas minhas mãos, nos meus braços... mas eu consigo 

alguma coisa ainda. Tenho forças sim pra chegá nos meus filhos e conversá... “ó 

filho a mãe só num dá conta, a mãe num tá aguentando trabalhá 5 dias por semana 

ou então trabalhá numa faxina, mas.. quem sabe... vendê alguma coisa... um 

perfume... quem sabe eu posso ajudá meus filhos ainda, assim... (Suj. 3  -  A.F.A.B.) 

 

(...) “Tenho quatro filhos, três meninas e um rapaz... tá tudo casado... todos 

eles tem sua casa... só tem uma menina minha... (...) casou muito cedo... (...)             

tô  acabando de criar os dois praticamente porque são jovens, né... mas a gente tem 

o prazer de... deles criar juízo... (Suj. 7  -  M.F.Q.) 
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... “o que eu penso é ter a minha casinha, pra mim morar com meus filhinhos, 

tá... ter o meu almoço todo dia, né...minha alimentação com meus meninos... é isso... 

(...) Eu espero trabalhar... trabalhar pra mim criar meus filhos, né... juntos de mim” 

 (Suj. 12  -  M.S.C.) 

 

...”minha casa tá sempre cheia... a casa tá sempre alegre... tenho o quarto 

deles lá direto já... quarto deles e dos netos... tudo mobiliado... tudo arrumadinho...” 

(Suj. 13  -  P.F.) 

 

Esta categoria revela o ser-adoecido preocupado, em busca da Qualidade de 

Vida como pensou e sentiu ao mergulhar no próprio ser, falando sobre o significado 

particular que atribui ao termo, conforme as falas referentes à primeira questão. Sua 

linguagem, interpretada compreensivamente, traz o desvelamento da preocupação 

com a saúde, com a subsistência, com a auto-imagem, com os filhos... Parece um ser-

em-busca do ser-sadio, abrindo-se às próprias possibilidades, em busca do ser-

independente, do ser-eu-mesmo, do ser-cuidador. Se esses pacientes consideram 

Qualidade de Vida como ter saúde, autonomia, satisfação das próprias necessidades, 

pode-se compreender que não estão vivendo um período de bem-estar, que se 

constitua em uma vida com qualidade, porém um momento de angústia, inquietação 

e medo, intimamente relacionados à coragem. 

Como diz o filósofo Tillich (1972, p. 35) “Tentamos transformar a angústia 

em medo e ir, corajosamente, de encontro aos objetos nos quais a ameaça se 

corporifica”.    

 

 

 

 

8.2.3 -  SER-FUTURO... O AMANHÃ 

 

 

Existir implica, para o ser humano, prosseguir em direção ao futuro, cuja 

abertura de possibilidades não se limita a uma projeção do passado; tal 
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prosseguimento requer, também, correr o risco de se soltar na fluidez e 

imprevisibilidade do futuro; e este soltar-se só pode ser encontrado na vivência 

imediata, pré-reflexiva (Forghieri, 2002). 

 

 

• O AMANHÃ... VISTO NUMA PERSPECTIVA DE OTIMISMO, 

ESPERANÇA, PROJETOS... 

 

 

Frankl refere que “sem futuro, não há tempo interior, e sem um ponto fixo 

adiante, não consegue o homem, propriamente existir.” apud Olivieri (1985, p. 59). 
O homem está sempre orientado para algo que o transcende, seja em sentido a 

realizar, seja numa pessoa a encontrar, vivendo o presente com a consciência de sua 

vontade própria e a sua força para a ação. Assim, o homem está estruturado para 

relacionar-se com tudo que o situa e a vivência de estar no mundo é um projeto no 

tempo, preservado na situação de doença (Olivieri, 1985). 

Essas falas nos desvelam o desejo e a vontade de sarar, de cuidar, de viver.  

Há uma projeção de sonhos e expectativas positivas  no amanhã, transformando o 

hoje, dando-lhe um sentido, na busca de algo melhor, na busca da  “qualidade”. 

 

“...eu tenho meus filhos... e um dia vai dar tudo certo.” (Suj. 3 – A.F.A.B.) 

 

“Tenho planos de poder dar uma vida feliz para ela (a noiva). (...) ... dar uma 

vida de rainha pra ela. (...) Tenho vários projetos... de casamento... pretendo fazê um 

tanto de coisa, tem tanta coisa... nossa... é tanta coisa que eu nem sei por onde 

começá, viu... vários sonhos, vários projetos que eu tenho com a minha noiva, nem 

sei se vou realizar todos eles, é muita coisa...(...) Meu primeiro projeto é terminar o 

tratamento... depois... ser muito feliz, ter meus filhos, criar, dar a educação que 

meus pais me deram pros meus filhos, esse é um dos meus projetos, educar bem os 

meus filhos, ver eles crescer.” (Suj. 6  -  C.H.S.) 
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“Eu tenho esperança que eu vou sarar, que eu vou melhorar... que a gente 

tem esperança, né... da gente melhorar, sarar... desse problema, melhorar a 

Qualidade de Vida...” (Suj. 8  -  A.R.A.F.) 

 

...”Eu espero melhorar, né... espero que melhore, né... espero terminar esse 

tratamento e depois voltar ao trabalho. (...) ...tenho esperança até de... de repente, 

arrumar um novo emprego, né... eu tenho facilidade de aprender, fazer coisas, né... 

assim, tenho facilidade, gosto de aprender coisas novas, né... e então eu queria 

assim aprender uma nova profissão...” (Suj. 10  -  C.R.M.) 

 

“Ah! Eu espero alcançar muita coisa boa ainda... quero ver meus netos casar 

ainda, se Deus quiser ... “ (Suj. 11  -  A.C.) 

 

“Eu espero um futuro melhor pra mim e pros meus filhos...” (Suj. 12  -  

M.S.M.C.) 

 

“Eu espero estar curada... pra voltar a trabalhar... porque agora eu num 

posso lavar os azulejos, passar roupa... o esforço faz meu braço inchar...num dá... Se 

eu ficar curada vai ser tudo como era antes.” (Suj. 14  -  M.A.S.O.) 

 

 

• O AMANHÃ... JÁ REALIZADO, AS EXPECTATIVAS 

ALCANÇADAS... 

 

 

Esta fala parece carregar a aceitação da trajetória percorrida. O olhar distante 

para a vida que passou, a satisfação de ter dado conta, ter cumprido a tarefa 

existencial... aguardar o futuro, já que o presente não traz maiores expectativas ou 

desejos. Parece que já não existe o sofrimento da imprevisibilidade, das incertezas, 

desapontamentos e infortúnios. O futuro já parece previsível na vivência dos filhos. 

Eles parecem significar um futuro com agradáveis surpresas e tranqüilidade.  
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...”olhando para trás vejo que consegui muita coisa... (...) ...minha vida tá 

boa... melhor que isso num pode... tudo que eu ambicionava na vida era isso.. ver 

meus filhos bem." (Suj. 13  -  P.F.) 

 

 

• O AMANHÃ INSEGURO, SEM CONTROLE, ENTREGUE À 

DIMENSÃO DA FÉ... 

 

 

“ Meu presente se abre sobre um passado, que entretanto não vivo mais, e 

meu futuro que ainda  não vivo e que não viverei talvez.” (Merleau-Ponty, apud 

Olivieri, 1985, p. 59). 

O estar morrendo dá ensinamento sobre a forma de viver os últimos 

momentos, mas não consegue corroer o sentido que tem a vida (Olivieri, 1985). 

A dimensão da fé, da crença religiosa pode representar uma importante fonte 

de apoio e conforto para muitas pessoas, quando vivenciam dores e sofrimentos, 

favorecendo serenidade para suportar as adversidades de uma doença.  

Para Droguett (2000) fé  é o estado em que se é possuído por algo que nos 

toca incondicionalmente. 

 A fé e a confiança em um Ser-Onipotente-Onipresente podem significar a 

esperança e a certeza tão desejadas e tão distantes na situação de fragilidade e 

impotência na qual o ser-adoecido está mergulhado. 

 

“A humanidade como a conhecemos é, ao que parece, essencialmente 

religiosa. Os especialistas na área da comparação de religiões têm descoberto nos 

últimos cem anos abundantes informações referentes à natureza e ao significado do 

caráter religioso da humanidade. Assim fazendo, têm demonstrado o significativo 

papel religioso do símbolo em rituais e na teologia. Do reconhecimento do papel 

religioso universal dos símbolos e da sua criação surgiu a consciência do inter-

relacionamento entre a religião e a psicologia humana.” (Ellens, 1986, p. 10). 
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A necessidade em acreditar em algo transcendental, em alguma coisa 

sobrenatural  é inerente ao ser humano. Assim, a experiência e a expressão religiosa 

estão presentes e marcam profundamente as diferentes e variadas culturas. 

 Fromm (1987, p. 137) diz que “a necessidade religiosa é parte integrante 

das condições básicas da existência da espécie humana”.  

A transcendência, a possibilidade que o Ser tem de ir além de si mesmo, 

constitui a essência dessa existência (Olivieri, 1985). 

“O homem, em toda parte e em qualquer época que seja observado, é um 

animal religioso” , já dizia Guyau (1927), em sua obra “L’irreligion de l’avenir”. 

De acordo com Guarniere (2001), a religião serve como intermediária entre a 

razão e as angústias mais profundas do ser, que precisa de respostas para 

questionamentos cruciais como o sentido existencial. Diante do desamparo suscitado 

pela possibilidade da morte é para a religião que o ser humano se volta. 

A crença na existência do “sobrenatural”, do “sagrado”, considerado como o 

criador de todas as coisas, do próprio universo passa a ser um “dogma”. Esse criador 

deve ser adorado e reverenciado, segundo um ritual ou, liturgia específica que se 

constitui no “culto”, envolvendo princípios éticos que se define como  “moral” 

(Kessing, 1958). 

De acordo com a antropóloga acima citada, a religião tem função sociológica, 

com relevante importância social e função explanatória, tentando responder algumas 

questões básicas que têm preocupado o homem ao longo de sua história, entre as 

quais a maior e mais fundamental: a questão da vida e da morte. Refere que a 

religião, possivelmente, surgiu em função do respeito e da admiração do homem 

primitivo em face ao desconhecido.   

Assim, a religião possibilita o alívio da angústia que se instala diante da 

impotência, do medo frente ao sofrimento da perda, quando o ser humano entra em 

contato com seu limite (Pimentel, 2000). 

 

“...o médico daqui mesmo disse que a minha voz vai voltá. Se num voltá 

quem sabe é Deus. Se num voltá Deus é que sabe... se voltá Deus é que sabe. O que 

eu acho que vai sê? Num sei.”  (Suj. 2  -  C.M.) 
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...”eu saindo desse tratamento... eu vô mais tê fé, vou mais crê em Deus... o 

tanto que eu pedi, o tanto que eu lutei, que meus pais lutaram, meus amigos, foi um 

ponto positivo que Deus me deu, mais uma chance...” (Suj. 3  -  A.F.A.B.) 

 

...”eu espero em Deus que eu vorto a comê... (...) eu espero que se Deus quisé 

vorta tudo ao normal. Se Deus quisé...” (Suj. 4  -  M.T.C.) 

 

...”se Deus quiser num vai passar disso... Eu vou ficar curada!” (Suj. 5 -  

G.A.M.V.) 

 

“Eu espero viver muito bem. Espero... tenho muita fé em Deus, participo da 

igreja, tenho compromisso com os pobres, faço campanha na igreja, até assim... 

dividir mercadoria, por exemplo, no Natal dos pobres. Então, eu acredito assim que 

essas coisas Deus vai me dar muita vida ainda... (...) Então, eu acho que Deus num 

vai  tirar a nossa vida... eu tenho muita esperança.  (Suj. 7  -  M.F.Q.) 

 

...”eu acho que o que Deus faz pra gente a gente tem que aceitar tudo, né... se 

Deus achou que... que eu tinha que passar por isso, né... eu vou passar, se Deus 

quiser... (...) eu espero voltar na minha vidinha de antes, voltar a tomar conta da 

minha casa direitinho, né... e continuar a vida, se Deus quiser... Deus abençoar que 

dê tudo certo, né. (Suj. 8  -  A.R.A.F.) 

 

...”a única coisa que eu peço a Deus... pra me recuperar... pra mim ter 

condições de ter uma vida melhor amanhã... pra ajudar as pessoas, ajudar essas 

pessoas.... é o que mais importa na minha vida agora é isso.... é ajudar as pessoas... 

o resto pra mim tá tudo bem... o resto pra mim tá tudo consumado... eu acho que 

Deus me colocou assim nessa situação assim porque a gente tem condição... por isso 

que eu estou falando... que eu devo ter uma luz pra frente aí... a vida pra frente aí” 

(Suj. 9 – N.M.) 

 

... “graças a Deus, com a força de Deus a gente consegue tudo, né.?”  (Suj. 

11  -  A.C.) 
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(...) Fazer o quê? Se é pra mim, é pra mim...Deus é que sabe, né... Se meu 

destino é esse...” (Suj. 13 – P.F.) 

 

...” Se Deus quisé eu vou ficar bem... e vou voltar a Qualidade de Vida 

normal e vou poder curtir minha vida conforme eu curtia antes. (...)  Deus tem me 

ajudado muito... graças a Deus... Deus tem me ajudado muito... e vocês, desde o 

primeiro atendimento com a gente, a gente já tem 10 % de força... pra ficar bom... 

para ficar bom, se Deus quiser...:’’  (Suj.15  -  O.J.B.)  

 

A fé, a crença na dimensão do Sagrado, parece incorporada ao ser-doente, que 

busca  nos momentos de dor e incertezas o alívio e a esperança da ajuda divina para 

lhe dar ou resgatar o sentido da vida ou uma abertura para a eternidade. 

Após essa compreensão, passei para uma etapa posterior, refletindo sobre a 

aproximação entre os dois momentos metodológicos da pesquisa, objetivando 

favorecer um entendimento maior desse ser adoecido. 
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9  –  REFLEXÕES       SOBRE      AS      DUAS       ETAPAS 
METODOLÓGICAS 

 
 

A primeira grande questão que me ocorre ao escrever este capítulo é o 

sentido, o porquê escolhi uma metodologia mista. Talvez a ousadia, a coragem, 

apoiadas na confiança de minha Orientadora, um ser-no-mundo que se abre às 

possibilidades e amplia limites. Compartilhando esse desafio, senti-me mais segura e 

disposta a continuar.  

Muitas pessoas me questionaram durante a realização desta pesquisa: dará 

certo? Para quê? O que pretende mostrar? 

Confesso que, no início, essas perguntas me confundiam e me embaraçavam, 

mas foram extremamente importantes para que eu também me interrogasse mais e 

mais, podendo assim, aos poucos, encontrar as respostas subjetivas aos porquês, ao 

meu querer, ao meu direcionamento metodológico. 

Entendi que o que mais me incomodava ao fazer pesquisa era a radicalização, 

a existência de preconceitos e falsos dilemas no debate sobre métodos e a evidência 

de uma incomunicabilidade entre os pesquisadores ditos “qualitativos” e os 

“quantitativos”. 

Cardano (1991, p.196) utiliza a metáfora do “honesto e humilde artesão” para 

tratar esse dilema metodológico com criatividade... “os pesquisadores de tradição 

quantitativa parecem inspirar-se na produção em série (...) mostrando como os 

procedimentos adotados se inscrevem em um modelo científico uniforme e 

amplamente compartilhado (...) Por outro lado, na pesquisa qualitativa prevalece 

um modelo de argumentação que parece inspirar-se na produção artística.”  A 

proposta do autor é de um percurso alternativo que possa sobrepor a produção mais 

modesta do artesão, às figuras míticas do artista solitário ou da produção em série. 

Se cada método tem as suas especificidades, suas identificações e 

adequações, sua aplicabilidade na área da saúde só dependerá de estratégias que 

possibilitem seu melhor uso e integração. 

Num segundo momento, entendi como relevante uma aproximação entre as 

duas etapas da pesquisa, tentando encontrar  convergências e  divergências.  
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Nas duas etapas (quantitativa e qualitativa) o procedimento envolveu a 

entrevista, entendendo-a como um encontro, no qual a subjetividade mútua 

(entrevistado e entrevistador) emerge, facilitando a aproximação, o entendimento, a 

entrega. 

Como diz Capalbo (apud Carvalho, 1987, p. 7)  “a entrevista se dá sob a 

forma de existência situada no encontro. O encontro existencial não é programado. 

Ele é um fenômeno que se apresenta de maneira imprevista, ou seja, é um 

acontecimento com o qual me defronto e que vai exigir de mim um novo 

posicionamento. O encontro apresenta a alteridade radical do outro com o qual me 

deparo, me defronto e que me obriga a reconhecer que é uma realidade estranha a 

mim, que tem sua identidade própria, fazendo-me, pois, apelo a meu descentramento 

de mim mesmo, indo, intencionalmente, à compreensão empática deste outro que aí 

está diante de mim.(...) O homem é sacudido em seu eu no encontro com o outro e 

ele deve mudar a sua vida. O homem é colocado à prova no encontro. E na 

entrevista essa prova é mútua.” 

Assim, as entrevistas foram planejadas e idealizadas, buscando o contato, a 

interação e o estabelecimento de uma relação pessoal e única. 

Todavia, nas entrevistas efetuadas na primeira etapa, objetivando a aplicação 

do instrumento WHOQOL-bref, talvez pela padronização da aplicação, vivi um 

sentimento de aprisionamento, dificultando a entrega de minha subjetividade e, 

possivelmente, também a do entrevistado. 

Se eu me aprisionava na pergunta, o entrevistado parecia, também, se 

aprisionar na necessidade de escolher uma resposta pronta, simples, objetiva que 

parecia não satisfazer plenamente seu pensamento, já que vinha precedida ou era 

acompanhada de comentários, dúvidas, questionamentos, desabafos, verbalizados 

através da linguagem, gestos, expressões faciais ou corporais. 

Parecia haver a necessidade de me conter e, por outro lado, também conter a 

entrega do outro, na medida em que era preciso fazer caber sua vivência, sentimentos 

e emoções dentro de uma única alternativa de resposta definida e objetiva. 

As falas adicionais não deviam ser consideradas, as indecisões desapareciam 

no momento da escolha, a definição da resposta escondia as incertezas. 
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Tenho clareza de que, se a decisão foi tomada, a escolha feita, essas atitudes 

correspondiam à liberdade do ser-no-mundo, e também à sua subjetividade, pois algo 

o levou a essa escolha, o que deve ser considerado e valida os resultados obtidos, 

porém percebia-se a vontade e até a necessidade do desvelar-se... A grande maioria 

dos respondentes ao WHOQOL-bref optou pelo questionário ser por mim 

administrado, tirando de si mesmos a autonomia do registro da resposta. É certo que, 

muitos deles, por não possuirem familiaridade com a escrita, possivelmente, devam 

ter escolhido essa opção por esse motivo, porém percebeu-se o desejo de maior 

interação na possibilidade do diálogo. E este aconteceu, de forma espontânea e 

natural... De minha parte sempre houve  a busca da expressão-viva dessas pessoas, o 

desejo de penetrar em seu existir para descobrir, além das palavras e dos gestos, o 

sentido contido em sua comunicação. Porém, esbarrava nos limites da padronização e 

da objetividade. Faltava a possibilidade do aprofundamento, a aproximação maior ao 

subjetivo  do ser-único-adoecido. 

De uma forma generalizada e ampla, por meio da aplicação do WHOQOL-

bref, foi avaliada a Qualidade de Vida dos pacientes com câncer e de um Grupo 

Controle, constituído por pessoas que não estavam vivenciando essa doença. Os 

resultados, como apresentados no capítulo 6, apontaram para a escolha da resposta 

uma “boa” Qualidade de Vida entre a maioria dos pacientes entrevistados e “nem 

ruim nem boa” para o Grupo Controle. Já em relação à satisfação com a própria 

saúde, tanto pacientes quanto o Grupo Controle manifestaram-se “satisfeitos”. 

Percebe-se uma divergência entre os resultados nos dois métodos, já que na 

segunda etapa, as falas dos entrevistados foram compreendidas como o oposto, 

reunidas em categorias que trazem uma vivência de perdas e limitações impostas 

pelo câncer, embora com perspectivas otimistas e positivas frente ao futuro e à vida. 

O instrumento quantitativo forneceu importantes informações objetivas 

referentes a alguns aspectos que não chegaram a emergir nos discursos dos pacientes 

entrevistados na pesquisa qualitativa. O WHOQOL-bref trouxe informações e o 

posicionamento dos grupos participantes sobre a satisfação com transporte, moradia, 

lazer, sexualidade, entre outros, as quais são importantes para se obter uma visão 

sobre as condições sociais dos entrevistados. Assim, esses dados podem representar 

um entendimento relevante do apoio e das ações mobilizadoras direcionados à 
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assistência da saúde a uma camada da população prejudicada por uma perversa 

distribuição de renda. 

Por outro lado, a pesquisa fenomenológica trouxe aprofundamento da questão 

conceitual  e da vivência do ser-com-câncer. Os temas, embora convergentes, 

carregam a singularidade e autenticidade de cada entrevistado. Embora convergentes 

os temas emergiram de maneira peculiar e própria no tempo e ritmo de pensamento 

de cada um. A entrevista fenomenológica me permitiu ficar mais à vontade, um 

conforto maior, sem a formalidade de um papel a ser preenchido.  Foi percebida 

maior espontaneidade, já que, apesar das questões norteadoras, o discurso podia 

seguir em várias direções, sem a necessidade de se enquadrar, nem que fosse apenas 

no final, em uma resposta objetiva. A busca da compreensão dos discursos, na 

segunda etapa da pesquisa,  nos levou à singularidade e subjetividade frente à vida, à 

saúde, necessidades, fazendo surgir os recursos e vulnerabilidades humanas na 

vivência de ameaças físicas e psicológicas.    

Apoiada na abordagem fenomenológica, essa segunda etapa trouxe a 

possibilidade e inevitabilidade do encontro total, sem barreiras ou limites. Os 

pacientes se apropriaram de sua espacialidade, de sua temporalidade e, dentro da 

expressão-viva, penetraram o “mundo-próprio”, ligados essencialmente pelo 

pensamento e linguagem. 

“É na linguagem que os entes tornam-se representados nos signos, adquirem 

significação e se tornam comunicáveis” (Forghieri, 2002, p. 33). 

Caminhando nessa reflexão, a utilização dos dois métodos permite perceber 

um movimento semelhante na forma de pensar entre os pacientes que participaram 

das duas etapas da pesquisa.   

A grande maioria do grupo de pacientes que respondeu ao WHOQOL-bref, 

considerou  como BOA a sua Qualidade de Vida. Este resultado parece surgir de um 

percurso semelhante ao revelado nos discursos dos pacientes entrevistados na 

segunda etapa. Estes, como citado no capítulo 8, ao falarem sobre a sua vida, 

passaram pelo passado, situaram-se no presente e projetaram-se ao futuro, trazendo a 

memória do tempo percorrido, finalizando sua fala com expectativas positivas e 

otimistas frente à vida futura. Pelos comentários ouvidos quando os pacientes 

respondiam à primeira questão do instrumento quantitativo, o movimento parecia ser 
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o mesmo. Falavam sobre fatos do passado, traziam situações do presente e faziam 

planos para o futuro. Essa projeção, esse lançar-se ao futuro, parece ter levado à 

escolha da opção BOA para sua Qualidade de Vida, sintetizando na resposta a 

tentativa de manifestar e manter a esperança, a confiança em um futuro melhor. 

O WHOQOL quantificou, generalizou, comparou grupos. Essa comparação 

ratificou a complexidade do conceito Qualidade de Vida e os inúmeros fatores que 

envolve. Qualidade de Vida não é apenas ter saúde, mas depende, essencialmente, 

das expectativas, do modo de sentir o mundo e se relacionar com ele. 

A compreensão fenomenológica buscou o entendimento, a análise temática 

detalhou as falas, desdobrando-as na interpretação. Favoreceu um movimento de 

abertura que permitiu o mostrar-se, o desvelar-se, singularizando humanamente o 

fenômeno. O aprofundamento proposto revelou a preocupação, o sofrimento, a 

ansiedade. Esta  também apareceu na resposta do WHOQOL-bref, quando pacientes 

e Grupo Controle manifestaram que “algumas vezes têm sentimentos negativos, tais 

como: mau humor, ansiedade e depressão”. 

Na etapa qualitativa buscou-se os porquês do sofrimento, emergindo o ser-

dependente, o ser-em-busca-de-si-mesmo, o ser-preocupado. Porém, pode-se 

compreender que os pacientes participantes da pesquisa, tanto na primeira quanto na 

segunda etapa, não se deixaram render à doença e manifestaram o ser-esperançoso 

como um modo de existir.    

Caminhando nessa aproximação, num terceiro momento surge nova reflexão: 

tanto os pacientes que participaram da primeira etapa (WHOQOL-bref), como os da 

segunda etapa (Fenomenológica) se mostraram como um ser-sadio existencialmente, 

abrindo-se a possibilidades, bem como aceitando e enfrentando os paradoxos e 

restrições do momento vivido. 

“A facticidade nos impõe limitações e, muitas vezes, nos impede de realizar 

possibilidades, trazendo a necessidade de escolhas, as quais implica em renúncias. 

Restrições e conflitos não são suficientes para que a pessoa se torne existencialmente 

doente. O adoecimento existencial só acontece quando as limitações e conflitos não 

são reconhecidos e enfrentados pela pessoa, à luz de suas múltiplas possibilidades, 

passando a ser dominantes em sua vida. Dores prolongadas e intensas podem fazer 

com que a pessoa não encontre significados existenciais, diminuindo os recursos 
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pessoais. Outras vezes essas mesmas limitações podem se transformar em estímulo 

para se dedicar à descoberta e atualização de possibilidades, as quais até então não 

havia percebido possuir ou não as havia valorizado suficientemente” (Forghieri, 

2002). 

Na segunda etapa da pesquisa as categorias 8.2.2 (Ser-Presente... O Hoje...) e 

8.2.3 (Ser Futuro... O Amanhã...) se enquadram nesta última reflexão. Os resultados 

do WHOQOL-bref, também reforçando a idéia de que Qualidade de Vida não é 

apenas “saúde”, parecem revelar a capacidade da maioria dos participantes – 

pacientes e grupo controle – de transcender a situação imediata. 

A motivação para o trabalho, apareceu nos resultados da primeira etapa e a 

angústia pela perda do trabalho na segunda. As respostas ao WHOQOL-bref 

avaliando a energia na rotina diária, bem como a satisfação com a capacidade de 

desempenhar as atividades do dia-a-dia apontam para uma aproximação com as 

categorias que revelam o desejo e a vontade de autonomia, de independência, do 

resgate do ser-sadio... uma alma desejando, querendo e um corpo adoecido não 

podendo...(capítulo 8, categoria 8.2.2, “O Hoje... uma vivência de perdas, limitações, 

inseguranças, a perda do próprio eu...” ). 

O significado atribuído ao apoio recebido de amigos e familiares é revelado e 

convergente nas duas etapas da pesquisa. Como um ser-com-os-outros essa 

valorização acontece, na medida em que o ser-doente se apoia e se identifica nessas 

relações. 

Importante ressaltar que no WHOQOL-bref, pacientes e Grupo Controle 

mostraram-se satisfeitos com o acesso ao serviços de saúde, resposta que coloquei 

em questionamento em minha análise no capítulo 6, acreditando em uma possível 

interferência em relação ao fato dos pacientes estarem respondendo à questão durante 

período de tratamento médico dentro de um serviço público de saúde. Entre o Grupo 

Controle essa interferência poderia surgir tendo em vista o conhecimento de minha 

condição de profissional de saúde. 

No entanto, o discurso de alguns participantes da pesquisa fenomenológica 

revelando satisfação pelo apoio recebido da equipe de saúde, colocam em dúvida o 

questionamento citado. É interessante perceber a ênfase dada a esse acolhimento 

significando este, um fator colaborador para recuperação da saúde. 
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Em ambas as etapas os pacientes manifestaram dificuldades financeiras para a 

satisfação de suas necessidades, desvelando fragilidades e dependências, que podem 

ser entendidas como uma angústia e uma dor a mais no já doloroso processo de  

doença que vivenciam. 

Como a  grande maioria de nossa população, vivenciando uma política de má 

distribuição de renda, alguns pacientes participantes da pesquisa  subsistem com um 

mínimo de salário ou nem isso. Sobrevivem por meio da economia informal, dos 

“bicos” representando apenas uma simples unidade no imenso volume dos 

desempregados, não conseguindo ao menos satisfazer suas necessidades básicas.    

Como proposto por Maslow e Fromm, autores citados em capítulos 

anteriores, o ser humano somente consegue transcender a questão ontológica do TER 

existencial com a satisfação de suas necessidades básicas. Somos seres-para-a-morte 

e enquanto não nos percebemos como um ser-em-finitude, damos grande importância 

e nos apegamos ao TER.. Essa possibilidade me instigou a focalizar o fenômeno, 

também, com pessoas em condições sócio-econômicas mais estáveis 

Esse questionamento constitui-se como uma limitação do presente estudo, 

ficando em suspensão: a reflexão ontológica transcende a situação econômica? Serão 

encontradas convergências ou divergências nos discursos de pacientes pertencentes a 

um nível sócio-econômico mais abastado, em relação aos que foram aqui 

entrevistados? 

Como não houve a pretensão de se esgotar o tema e aceitando as limitações 

do estudo essa possibilidade não foi concretizada, permanecendo no vir-a-ser. 

Se essa compreensão fica guardada no desejo, numa vontade projetada no 

futuro, no momento presente surgiu a abertura da possibilidade de ampliar a visão  

sobre o conceito Qualidade de Vida, buscando entender o imaginário popular sobre a 

Vida e sua Qualidade.  

Se os pacientes participantes do estudo se desvelaram em suas falas, 

expressando pensamentos e desejos, necessidades e satisfações, como será o 

pensamento do mundo circundante sobre o fenômeno da Vida? O que é viver? O que 

é sobreviver? O que é preciso? Quais as necessidades do ser-no-mundo? 

Apoiada em Heidegger fui buscar nos poetas essa compreensão, 

considerando-os como quem melhor consegue traduzir o que o ser diz. De acordo 
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com Beaini (1986, p. 69) “o caminho heideggeriano, por intermédio da linguagem 

poética, de suas reflexões acerca da Arte e da função do pensar essencial, o conduz 

ainda mais profundamente ao âmago de seu questionamento do Ser”. 

A mesma autora, fundamentada no pensamento de Heidegger, diz que o poeta 

tem a coragem de Ser. Sem medo de expor-se, o poeta arremessa-se rumo ao Ser, 

nada perdendo pois conquista o espaço no qual o estar-aí ressurge em todo o seu 

vigor transcendente.  

 

“Eu canto porque o instante existe 

e a minha vida está completa. 

Não sou alegre nem sou triste: 

sou poeta. 

 (Meireles, Cecília, “Viagem”,  1929-1937 ) 

 

 São os poetas que, captando os sentimentos contidos na alma do Ser e nas 

entranhas do mundo vivem todas as dores e alegrias, expressando-as com 

sensibilidade  e sutileza. E o fazem de tal forma que o Ser se apropria de cada verso, 

de cada palavra como se fossem seus. Nesse momento mágico as almas se fundem e 

a tristeza, a angústia, a felicidade passam a ser compartilhadas por toda a 

humanidade. 

 

“Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros... 

(...) O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a 

vida presente. 

                   (Andrade, Carlos Drummond de; “Sentimento do Mundo” 1935-1940 ) 

 

 Alguns versos populares que, no dia-a-dia, ouvimos e cantamos parecem 

traduzir e sintetizar os sentimentos contidos nos discursos dos pacientes que 

colaboraram com a pesquisa. As convergências são encontradas ao revelarem 

pensamentos e idéias nos significados que atribuem ao conceito Qualidade de Vida... 
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 Como anteriormente citado os participantes da pesquisa encontraram 

dificuldade para atribuir significado ao termo Qualidade de Vida... 

 

 (...) “Qualidade de Vida pra mim assim... eu num sei... a senhora tá falando 

assim sobre saúde?... ou sobre a vida?...” (Suj. 7 – M.F.Q.) 

 

Essa dificuldade pode estar relacionada às incertezas para definir o que é a 

própria Vida, como na música...  

 

 “...mas, e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? 

 Ela é alegria ou lamento? 

 O que é? O que é, meu irmão? 

 Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo 

É uma gota, é um tempo 

 Que nem dá um segundo...”     

   (Gonzaguinha; “O que é, o que é?”) 

 

 Qualidade de Vida como “ter saúde”  é uma Categoria Temática, conforme 

apresentado no Capítulo 8.1.1: 

    

...”saúde em primeiro lugar, depois outras coisa (...) depois as boas amizade, 

depois dinheiro...” (Suj. 4 – M.T.C.) 

 

O autor musical Gonzaguinha faz proposta parecida...  

“... a gente quer é ter muita saúde 

    a gente quer viver a liberdade 

    a gente quer viver felicidade...”    

   (Gonzaguinha; “É”) 

 

Qualidade de Vida como um modo sintonizado de existir...  
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“Viver é afinar o instrumento 

de dentro pra fora... 

de fora pra dentro... 

(Walter Franco; “Serra do Luar”) 

 

Assim como no verso acima,  o Suj. 9 (N.M.), apesar do sofrimento que 

vivencia volta seu olhar “para fora”, transcendendo, buscando superar o momento, 

num modo sintonizado de existir...  

 

“Qualidade é poder ajudar as pessoas... (...) eu levanto cedo, eu respiro.. 

apesar que eu tô doente, com a dor que eu tenho, eu costumo dividir meus 

sofrimentos... eu acho que tem alguma pessoa que tá me ajudando a dividir metade 

da dor que eu tô tendo...” . 

 

Encontramos a atribuição de auto-cuidado, de zelo pela paz interna ao termo 

Qualidade de Vida , tanto em discurso dos pacientes, como nos versos dos poetas... 

 

 “ ... tudo é uma questão de manter... 

a mente quieta 

a espinha ereta  

e o coração tranqüilo...” 

   (Franco, Walter; “Coração Tranqüilo”) 

 

O mesmo sentido é encontrado no discurso do Suj. 5 – G.A.M.V. 

 

 “Qualidade de Vida (...) é cuidá da saúde (...) procurá também não se 

excedê em nervos, né...num  ficá muito nervosa por qualquer coisa, né... tê 

paciência... porque isso ajuda muito, né... porque se a gente for estorá por qualquer 

coisa a saúde também estóra, né... então eu acho que a gente tem que procurá tê 

uma vida mais calma, né...” (Suj., 5  – G.A.M.V.)   
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...Ou como nos versos... 

 

 “Quem espera que a vida 

 Seja feita de ilusão 

 Pode até ficar maluco 

Ou morrer na solidão 

 É preciso ter cuidado 

 Pra mais tarde não sofrer 

 É preciso saber viver...”    

  (Roberto Carlos e Erasmo Carlos; “É preciso saber viver”) 

  

  A abrangência do conceito Qualidade de Vida parece revelada na fala do Suj. 

7 (M.F.Q.) ... “Qualidade de Vida assim... eu acho que num é uma coisa só... é um 

monte de coisa junto...” 

 

O mesmo significado parece estar contido no verso abaixo:  

 

“... a gente não quer só comer, 

    a gente quer prazer pra aliviar a dor 

    a gente não quer só dinheiro 

    a gente quer dinheiro e felicidade 

    a gente não quer só dinheiro, 

    a gente quer inteiro e não pela metade...”  

 (Antunes, Arnaldo; Fromer, Marcelo e Britto, Sérgio; “Comida”) 

    

Ao responder à primeira questão do WHOQOL-bref  –  “Como você avaliaria 

sua Qualidade de Vida?” –  o Suj. 46, do Grupo Controle, ao escolher a opção “boa”, 

verbaliza...  “Num tá tão bom assim, mas pra que ficá falando que tá ruim? Num vai 

adiantá nada... só vai atraí mais coisa ruim... “ 
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A convergência também foi encontrada na verbalização da paciente- Suj. 38, 

ao responder à primeira questão do WHOQOL-bref: Como você avaliaria sua 

Qualidade de Vida? 

 

“Olha tá tudo tão complicado... a doença, a falta de dinheiro, o problema da 

minha filha grávida... mas a vida é boa...tenho fé que vai melhorá...” (capítulo 6) 

  

A frase da música abaixo citada parece concordar...  

 

“ Toda a mágoa que passei 

é motivo pra comemorar 

pois se não sofresse assim 

não tinha razões pra cantar... 

(...) não é que a vida seja assim tão boa 

      mas um sorriso ajuda a melhorar...” 

   (Tato; “Rindo à toa”) 

 

Assim como na segunda questão da pesquisa fenomenológica, a reflexão 

sobre a própria existência traz à memória, lembranças, o passado é revivido e 

retomado no presente, propiciando transformações internas, o encontro consigo 

mesmo, a transcendência... como no discurso do Suj. 5 – G.A.M.V.: ...”agora eu dou 

mais valor... dou muito mais valor na vida agora...porque antes a gente achava que 

nunca ia acontecê...  mas como aconteceu, agora, então, mudou muito... eu trato 

melhor as pessoas... “ 
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A  música “Epitáfio”   traz a mesma reflexão...  

 

“Devia ter amado mais 

Ter chorado mais 

Ter visto o sol nascer 

Devia ter arriscado mais 

E até errado mais 

Ter feito o que eu queria fazer... 

Queria ter aceitado as pessoas como elas são 

Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração... 

Devia ter complicado menos, trabalhado menos 

Ter visto o sol se pôr 

Devia ter me importado menos com problemas pequenos 

 Ter morrido de amor 

 Queria ter aceitado a vida como ela é 

 A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier.” 

    (Sérgio Britto; “Epitáfio”) 

 

O futuro inseguro, sem controle, entregue à dimensão da fé também se revela 

no discurso dos participantes da pesquisa...  

 

...”e a gente vai levando a vida como Deus quiser...” (Suj. 2 – C.M.) 

 

...”acho que tá tudo bom do jeito que Deus qué...” (Suj. 17 – Grupo Controle 

WHOQOL) 

 

... “mas a vida é boa (...) Tenho fé que vai melhorar...” (Suj. 38 – Paciente 

participante do WHOQOL) 

 

(...) “Fazer o quê? Se é pra mim, é pra mim...Deus é que sabe, né... Se meu 

destino é esse...” (Suj. 13 – P.F.) 
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e, também, nos versos das músicas... 

 

 “...Deixa a vida me levar... vida leva eu... 

 Deixa a vida me levar... vida leva eu... 

 Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu 

 Só posso levantar as mãos pro céu 

 Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu...”     

   (Zeca Pagodinho; “Deixa a vida me levar...”) 

 

“Como será o amanhã? 

 responda quem puder... 

 O que irá me acontecer? 

 O meu destino será como Deus quiser...”  

  (Baeta Neves, Gustavo A. de Carvalho; João Sergio “O amanhã ”) 

   

Nessa perspectiva o conceito Qualidade de Vida permanece, para mim como 

indefinível, pessoal, instranferível, entendendo que a vida é única para cada ser 

humano e é vista de forma especial e singular através do olhar de cada ser-no-

mundo... 

 

“O universo não é uma idéia minha 

A minha idéia do universo é que é uma idéia minha 

A noite não anoitece pelos meus olhos 

A minha idéia da noite é que anoitece por meus olhos” 

(Pessoa, Fernando 1995) 

 

 Na verdade, numa cautelosa proposta, chego a afirmar que não temos o 

direito e nem a capacidade para definir tal conceito, pois essa tentativa, fatalmente 

traria pre-conceitos, pre-visões e a vivência própria do nosso ser-no-mundo, que 

nunca poderá ser a do outro. Para essa reflexão me fundamento nas palavras de 

Nietzsche (1983, p.48)... 
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“Todo conceito nasce por igualação do não-igual. Assim como o que é uma 

folha nunca é inteiramente igual a outra, é certo que o conceito de folha é formado 

por arbitrário abandono dessas diferenças individuais, por um esquecer-se do que é 

distintivo (...) como se na natureza, além das folhas, houvesse algo que fosse 

“folha”, uma espécie de folha primordial, segundo a qual todas as folhas fossem 

tecidas, desenhadas, recortadas, coloridas, frisadas, pintadas (...) Enquanto cada 

metáfora intuitiva é individual e sem igual e, por isso, sabe escapar a toda 

rubricação, o grande edifício dos conceitos ostenta a regularidade rígida de um 

columbário romano e respira na lógica aquele rigor e frieza que são próprios da 

matemática”. 
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10  –   CONSIDERAÇÕES FINAIS:  a chegada... 
 

 

Pelos caminhos da vida caminhei... Ao percorrer o caminho da assistência aos 

pacientes com câncer me encontrei e me perdi em encruzilhadas. Muitas vezes não 

sabia qual direção seguir, tantas eram as pedras e buracos que tentavam me impedir 

de prosseguir. Nunca, porém, pensei em desistir ou abandonar o ponto ao qual  

queria chegar... a coragem para ser e a determinação em estar, sempre me fizeram 

continuar. Penso que quem escolhe a Psicologia como uma forma de ser-no-mundo, 

como uma maneira de ser-com-o-outro, expressando seus pensamentos, seus 

sentimentos, desejos e ações, escolheu um modo de existir, um modo de cuidar que 

traz questionamentos, inquietação e uma ligação intrínseca com a ética, a justiça e a 

liberdade. 

Finalizando este estudo, é preciso resgatar os pilares que o fundamentam, 

relembrando proposições apresentadas nos capítulos iniciais. 

Em primeiro lugar a situação da assistência oncológica em nosso país, 

conforme apresentação no capítulo 2, leva à reflexão de que se a assistência à saúde é 

um direito legítimo de todo cidadão, muito ainda há por ser realizado nesse sentido. 

Como garantir acesso à saúde a uma população que vive dentro de diferenças 

regionais sociais tão grandes? Pessoas com necessidades tão distintas? Sem 

condições de moradia digna, alimentação constante, saneamento básico. 

De acordo com Schiavo (1999, p. 10), “Não há dúvida que estamos vivendo 

uma crise social sem precedentes: os pobres estão cada vez mais pobres, são em 

número cada vez maior e foi preciso criar um novo conceito e uma nova expressão 

para designar aquelas pessoas às quais é negada a satisfação das necessidades 

básicas de moradia, saúde, alimentação e educação – são os excluidos”. 
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Infelizmente se o sistema de saúde melhorou ainda tem muita coisa que 

precisa ser trabalhada. Nunca vamos conseguir o ideal, conter a demanda, por que a 

população aumenta e suas necessidades mudam. Ainda vivemos num país de grandes 

desequilíbrios sociais. 

E em acontecendo essa assistência, como ela acontece? 

Em virtude do acelerado processo de desenvolvimento tecnológico na 

Medicina, parece que a singularidade dos pacientes, suas crenças, emoções e valores 

estão ficando em segundo plano, passando “a doença” a ser o objeto do saber 

reconhecido cientificamente e o elemento mais importante no processo de 

assistência, que necessita se humanizar urgentemente. 

Soa como paradoxal falar em humanizar uma assistência praticada por seres 

humanos no cuidado a outros seres humanos. Entretanto é compreensível, pois essa 

humanização envolve, não apenas a técnica e o saber, mas acima de tudo a percepção 

do outro, o estar-com, o encontro-com-o-outro, que são as mesmas exigências da 

Ética, estando relacionadas a valores que são humanos, porém singulares. 

A deficiência na qualidade geral de vida e a crescente violência em todos os 

níveis sociais derivam, em grande parte de uma abrangente crise de valores que 

atinge os fundamentos da Ética. Essa situação pode criar a oportunidade de 

buscarmos a dimensão geradora dos valores fundamentais que estruturam a 

existência humana e dão sentido à vida, ao cuidado, às relações interpessoais. 

Assim, pode-se entender que assistência humanizada e Ética caminham 

juntas. 

As reflexões sobre esse modo-de-ser assistencial envolve: a inserção do 

paciente em um contexto pessoal, familiar e social complexo; a compreensão das 

necessidades pessoais, sociais e emocionais  do paciente; adequada comunicação 

entre paciente,  seus familiares e equipe de saúde; as necessidades de quem cuida e 

de quem é cuidado. 

Um medo comum das pessoas é de serem incompreendidas. Portanto, a mais 

importante habilidade básica que deveria ser assimilada por todas as pessoas, talvez 

seja a capacidade de realmente ver, ouvir e entender o outro. 

A busca dessa compreensão fundamenta também este estudo em sua 

implicação no conceito de Qualidade de Vida. 
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O entendimento das perspectivas otimistas e positivas, bem como dos índices 

de satisfação em relação à Qualidade de Vida encontrados nas duas etapas da 

pesquisa, parecem destacar a importância da assistência humanizada como um 

diferencial nessa vivência. 

Como citado no capítulo 3, Qualidade de Vida não é apenas saúde, mas 

constitui e é constituída pela “saúde subjetiva” de cada pessoa, na medida em que 

depende das relações que o ser estabelece consigo mesmo e com o mundo 

circundante. 

Para mim parece claro que garantir condições dignas de sobrevivência a cada 

brasileiro, a busca de uma justa divisão de rendas, alcançar índices sócio-

demográficos e econômicos que favoreçam a melhoria da Qualidade de Vida em 

nosso país devem ser metas que envolvam, e nunca deixem de lado, um modelo de 

assistência à saúde baseado na dimensão humana, nas necessidades das pessoas, em 

suas expectativas, medos e potencialidades, no direito à informação e participação 

ativa no processo doença-tratamento, acreditando que a melhor compreensão dos 

fatos é o caminho para as melhores decisões. 

Temos conhecimento que as condições da área da saúde pública em nosso 

país não são as ideais. Afinal, não bastam os avanços científicos e tecnológicos. É 

preciso, fundamentalmente, além de sua indiscriminada acessibilidade, a atenção à 

interação – a construção de relações de confiança e solidariedade entre os 

profissionais de saúde, as pessoas doentes e seus familiares. 

Caminhando pela história da Oncologia no Brasil pode-se perceber que 

estamos vivendo um processo que faz parte de mudanças na cultura social. 

Participando historicamente desse tempo a Psicooncologia colabora nessas 

transformações atuando na interface entre as heranças culturais guardadas na 

idealização de nossa sociedade e as ações da realidade,   alterando significativamente 

a conceituação de saúde/doença, buscando preservar a integralidade do ser humano 

doente.  

Minha esperança é de que possamos percorrer um caminho de compreensão e 

planejamento de ações que sinalizem a possibilidade de se conseguir uma vida 

melhor para todos, favorecendo maior Qualidade de Vida num exercício de 
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aprofundamento do ser em si mesmo e, daí, a apropriação de sua cidadania. Esse 

melhor entendimento é o caminho para melhores decisões.  

Em nosso viver cotidiano vivenciamos o espaço e o tempo, compreendemos e 

sentimos a nossa existência dentro de seu contexto e em conexão com o mundo 

circundante... existimos de várias maneiras: 1) a maneira preocupada, 2) sintonizada, 

3) racional, como propõe Forghieri (2002), dentro do enfoque fenomenológico da 

personalidade. Completamente envolvida por essa idéia, lanço-me na compreensão 

de uma quarta forma particular de ser ou agir: a maneira saudável de existir.  

Encontrei, na minha vivência junto aos pacientes em tratamento de câncer, no 

ser-adoecido e fisicamente frágil, essa maneira de ser, a qual ouso definir, usando as 

palavras da própria Forghieri (2002, p. 53): “ser sadio existencialmente consiste 

tanto em se abrir às próprias possibilidades, como em aceitar e enfrentar os 

paradoxos e restrições da existência”.   

Se a maneira preocupada de existir, consiste em um sentimento de 

preocupação, mal estar e intranqüilidade que nos domina em determinadas ocasiões e 

a maneira sintonizada de existir, diz respeito a um sentimento de bem estar e 

tranqüilidade, uma vivência de harmonia entre nós e o mundo...  Se a maneira 

racional de existir nos faz refletir e analisar, de forma racional, nossas experiências, 

tentando compreender as situações e direcionando nossas ações... e se essas três 

maneiras podem surgir com certa proximidade e alternância, a maneira saudável de 

existir está na interface dessas três maneiras de existir, penetrando a essência do ser, 

transformando a diminuição de recursos pessoais ou restrições de condições físicas 

em estímulo para a descoberta de possibilidades. A maneira saudável de existir, 

partindo da inquietação ou da angústia, do sofrimento ou da dor purifica a sintonia 

com o mundo, enriquecendo a racionalidade. Consiste em reconhecer as próprias 

limitações e procurar transcendê-las,  desejando conhecer, vivendo a simplicidade e o 

deslumbramento do principiante, buscando sempre o entendimento, a compreensão. 

Essa maneira saudável de existir exige a coragem de ser sugerida pelo filósofo 

Tillich (1972) e a aceitação da vida e suas inúmeras possibilidades. Por outro lado, a 

maneira doente de existir envolve a apatia, a covardia, a arrogância, os preconceitos, 

a insatisfação consigo mesmo e com o mundo. 
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A observação da vida, o envolvimento no mundo circundante me inspirou 

essa proposta. Conviver com o outro, com quem compartilho a espacialidade e a 

temporalidade, ser-com os pacientes com câncer, ouvir suas experiências, acolher 

suas dores, conhecer como são atendidas as suas necessidades, constituiram-se em 

ponto de partida. A compreensão desse ser-no-mundo, vivenciando sua 

temporalidade do aqui-agora... o ser-adoecido dentro de sua espacialidade, que passa 

a ser nossa-espacialidade no encontro que permite o desvelamento mútuo da 

subjetividade, reforçou a idéia. 

Fenomenologicamente tentei penetrar no mundo desconhecido dos 

significados que construímos, eu-com-eles para os acontecimentos da vida cotidiana.  

Existir não é simplesmente ter saúde. Existimos saudavelmente em condições 

de saúde ou de doença, dependendo de nossas significações e atitudes frente a essas 

situações. Dentro dessa concepção busquei entender a possibilidade de uma vida com 

qualidade para o ser-no-mundo-com-câncer. 

Sem conseguir ou pretender conceituar Qualidade de Vida, devido à 

subjetividade que envolve e conhecendo bem a doença e a assistência oncológica em 

nosso país, acredito que uma transição de paradigmas na conceituação de saúde e 

doença, de assistência e cuidados fará a diferença para que o ser-no-mundo-com-

câncer passe a ser visto e compreendido como um ser-no-mundo, com direitos e 

deveres, um corpo, mente, alma e não somente o ser-com-câncer, o ser-doente. Nossa 

identidade não está apenas no ser que somos, mas na história que realizamos e que só 

nós podemos escrever. 

Como citado ao longo deste estudo, existem direitos básicos necessários à 

sobrevivência de todo ser-no-mundo-cidadão, independente de raça, religião, 

opiniões políticas e condição econômica-social.  

Desde que o mundo é mundo, não existe uma fórmula mágica para obtenção 

da felicidade e bem-estar com a vida. As necessidades humanas continuam as 

mesmas,em qualquer cultura e em qualquer época: subsistência, proteção,afeto e 

amor, compreensão, identidade, liberdade e tantas outras que cada ser anseia, almeja. 

Concordo com Costa (1989, p. 5) quando diz que... “Para que o homem 

possa pensar livremente e agir imprevisivelmente, em todo o seu potencial criador, 

ele precisa liberar-se das urgências impostas exclusivamente pelas necessidades de 
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sobrevivência. Nas portas da fome, miséria, da dor e da morte, só conseguimos 

pensar em sobreviver. A superação deste estado de carência só se consegue com um 

mínimo de igualdade social, com um mínimo de participação igualitária no acesso a 

bens materiais e culturais”. 

Estudar a subjetividade e a singularidade face à saúde e à Qualidade de Vida 

não é tarefa fácil. Muitos aspectos não conseguem ser compreendidos, muitos fatores 

escapam. Até porque para se entender a Qualidade de Vida dos pacientes com 

câncer, é necessário, antes de mais nada, entender a nossa Qualidade de Vida.  

Esse caminho eu percorri. Confesso que foi difícil, penoso, emocionante. Não 

existe um caminho único para se percorrer a vida. Viver tem a ver com escolhas e 

contextos. Entendi que o estar livre de preconceitos e aberta ao conhecer já é uma 

conquista de Qualidade de Vida, na medida em que pode nos fazer sentir em paz com 

os outros e conosco mesmo. Por outro lado, Qualidade de Vida também é 

compartilhada no dinamismo das forças que intermedeiam  as interações sociais. 

Todos nós sabemos que existem tantos modelos de Qualidade de Vida quantos são os 

homens, pois cada um atribui significados pessoais a ela. Todavia, também sabemos 

que somos arrastados para preferências coletivas por interesses que conhecemos e 

muitos outros que não nos dizem respeito. Assim, lutar por maior justiça e igualdade 

passa a ser uma exigência, na busca de uma sociedade que apresente, em seu 

conjunto, índices de Qualidade de Vida satisfatórios. 

Se o ser-no-mundo atribui significados muito particulares às suas condições 

de vida e ao mundo circundante, é basicamente nessa compreensão e na possibilidade 

de uma ação social solidária, que deve se fundamentar a atuação profissional na área 

da Psicooncologia.  

Atuar na área da saúde é cuidar... cuidar do outro... cuidar de si... cuidar do 

corpo e da alma, em sintonia. Como diz Boff (2000, p. 13) ... “ser humano como um 

ser-de-cuidado e de com-paixão”, buscando construir uma comunhão com os que 

sofrem, na tentativa de contribuir para a possibilidade de uma sociedade includente e 

integradora, que valoriza a cooperação e não a competição. 

Cooperação que fundamenta a relevância da interdisciplinariedade, visto que 

nenhuma disciplina consegue abarcar o ser humano na sua integralidade, sendo 
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necessária uma composição de saberes, olhares e entendimentos para que se promova 

um fazer-compreensivo, pois somente compreendendo podemos transformar.   

Nesse enfoque, as habilidades para olhar, ouvir, sentir e entender o outro 

podem ser consideradas como as mais importantes no contexto das intervenções da 

Psicooncologia. Dentro de uma postura humanizada e acolhedora, essas intervenções 

devem procurar favorecer às pessoas envolvidas no processo doença/tratamento 

(pacientes, familiares, comunidade, equipe de saúde) o conhecimento de si mesmos, 

a compreensão do mundo e a busca de uma inserção plena, dentro do significado e 

do sentido que cada um atribui à sua vivência.  

Se espero que este estudo seja visto como uma contribuição às áreas de 

atuação e pesquisa em Psicooncologia, também desejo ousar, mais uma vez, e 

instigar reflexões sobre a forma de fazer Ciência, reforçando a tendência de quebrar 

preconceitos e tabus em relação a metodologias e radicalismos filosóficos. 

Dentro de uma característica muito pessoal e uma tendência muito subjetiva 

de integrar e compor, não me estranhei ao realizar essa pesquisa numa metodologia 

mista. Abri-me a essa possibilidade e me conheci melhor, reforcei idéias, encontrei 

respostas. Sem a pretensão de esgotar ou estabelecer verdades a ambição foi desvelar 

a vida, os limites e possibilidades, o desejar e o fazer, o sofrer e se alegrar, o sonhar... 

Este estudo não se encerra aqui. Com certeza, cada pessoa que o ler, 

acrescentará o seu olhar, o seu modo de ser e entender. Serão novos encontros... Do 

leitor com cada um dos entrevistados e também comigo, numa inter-relação de 

pensamentos e afetos. Possivelmente  encontrará afirmações ou proposições com as 

quais poderá não concordar, emoções que não consegui compreender ou sentimentos 

que não percebi, dentro dos limites da minha alma e do momento vivido. Tudo isso 

entrego ao mundo, na expectativa que meu trabalho possa acrescentar um passo a 

mais no avanço das Ciências Humanas e da Psicooncologia. 

Foi possível concluir esta etapa, chegar ao ponto pré-determinado, o que não 

significa o fim. Nada está encerrado, nem acabado. Outros questionamentos surgirão, 

muitas escolhas e decisões, outros caminhos se abrirão, inseguros, imprevisíveis, 

incertos... Todos eles fazem parte da Vida... e esta, sim, aponta para um fim, com 

inexorável certeza.  

“...é o tempo que manda... o tempo passa e as coisas ficam pra trás...”(Suj. 11- A.C.)  
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