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RESUMO

Vilaça, A. P. O. (2018). A Psico-Oncologia à luz da Terapia Cognitivo-Comportamental:
modelo cognitivo funcional para paciente portador de câncer. (Dissertação de Mestrado),
Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.
A presente dissertação teve como objetivo fazer a interface da prática e das técnicas da
Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) com a Psico-Oncologia, no que tange ao
entendimento do modelo cognitivo e como este interfere – positiva ou negativamente – no
enfrentamento do câncer. Para tal, foi realizada uma pesquisa qualitativa, com metodologia de
estudo de caso, com duas participantes, sendo uma com câncer de colo de útero e a outra com
câncer de mama. A pesquisa qualitativa foi organizada em 14 encontros: no primeiro, foram
medidas as variáveis distress, ansiedade e depressão, por meio dos instrumentos Termômetro
do Distress e Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão; os 12 encontros seguintes foram
realizados no formato de sessões de psicoterapia, baseados na Terapia Psicológica Adjuvante,
em que os conflitos, a necessidade de adaptação a uma nova realidade e o enfrentamento do
diagnóstico e do tratamento do câncer foram abordadas por meio das técnicas da TCC; por
fim, o último e 14º encontro teve como objetivo o fechamento das sessões e a avaliação das
variáveis medidas ao início. Os resultados apontaram que as duas participantes apresentaram
melhora das variáveis medidas, tendo resultados mais significativos, em ambos os casos, nas
variáveis ansiedade e distress. Por meio do entendimento do modelo cognitivo e da
ressignificação de crenças e pensamentos automáticos, as duas participantes tiveram melhora
na capacidade de aceitação da nova condição, bem como na aceitação e enfrentamento dos
limites impostos pelos sintomas da doença e pelos efeitos colaterais do tratamento, além de
reestruturar alguns pontos de grande importância em sua vida pessoal, familiar e de saúde,
tendo ganhos consideráveis, a despeito do adoecimento oncológico. Ademais, a pesquisa
demonstrou a necessidade de um olhar individualizado para cada paciente e suas crenças
estabelecidas em diferentes momentos, em diversas situações e como sua percepção acerca do
câncer pode ser instrumentalizada positivamente para ajudar no enfrentamento do
adoecimento e em sua qualidade de vida e de relacionamentos.
Palavras-chave: Psico-Oncologia. Terapia Cognitivo-Comportamental. Terapia Psicológica
Adjuvante. Modelo cognitivo. Neoplasias.

ABSTRACT

Vilaça, A. P. O. (2018). Psycho-Oncology according to Cognitive Behavioral Therapy: a
functional cognitive model for patients with cancer. (Master's Dissertation), Institute of
Psychology, University of São Paulo, São Paulo.
The purpose of this dissertation was to interface the practice and techniques of Cognitive
Behavioral Therapy (CBT) with Psycho-Oncology, by understanding the cognitive model and
how it interferes - positively or negatively - in coping with cancer. For that, a qualitative
research using a case study methodology with two participants, one with cervical cancer and
the other with breast cancer, was carried out. The qualitative research was organized in 14
meetings: in the first, the distress, anxiety, and depression variables were measured, using the
Distress Thermometer and Hospital Anxiety and Depression Scale; the following 12 meetings
were held in the format of Psychotherapy sessions based on the Adjuvant Psychological
Therapy, where the conflicts, the need to adapt to a new reality, the confrontation of the
diagnosis, and the treatment of cancer were addressed through CBT techniques; finally, the
last and 14th meeting had the objective of closing the sessions and evaluating the variables
measured at the beginning. The results showed that both participants presented improvements
in their psychological states, with more significant results, in both cases, in the variables of
anxiety and distress. By understanding the cognitive model and the modification of beliefs
and automatic thoughts, the two participants had an improvement in their ability to accept
their new condition, as well as in accepting and coping with the limits imposed by the
symptoms of the disease and the side effects of the treatment, and by restructuring important
points relating to their personal, family and health life, which resulted in considerable gains,
in spite of their cancer. In addition, the research demonstrated the need for individualized care
for each patient and a deeper understanding of their beliefs, which were established at
different moments and in different situations, as well as understanding how their different
perception towards cancer was used as a tool to help them confront the disease, improve their
quality of life and relationships.
Keywords: Psycho-Oncology. Cognitive Behavioral Therapy. Adjuvant Psychological
Therapy. Cognitive model. Neoplasms.
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1

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

A presente dissertação teve como objetivo investigar a prática da Terapia CognitivoComportamental (TCC) no cuidado das variáveis psicológicas e comportamentais acerca do
adoecimento em decorrência de câncer. A TCC foi explorada no âmbito da perspectiva da
Psico-Oncologia, área de atuação que visa à atenção das questões emocionais e sociais
relevantes para a compreensão da aceitação da doença, sua evolução e enfrentamento. Nesse
contexto, a interface entre a TCC e a Psico-Oncologia foi realizada por meio do foco na
identificação dos pensamentos automáticos e das crenças disfuncionais – e, por conseguinte, o
modo como estes influenciam nas reações e comportamentos frente ao adoecimento –, bem
como na aplicação das técnicas específicas da TCC para a reestruturação cognitiva e para a
promoção de uma atitude positiva frente às dificuldades da doença e do tratamento.
A TCC, como abordagem teórica, estabeleceu-se nos anos 60, a partir dos estudos de
Aaron Beck, e vem se desenvolvendo, ao longo dos anos, para atuação em diversas áreas (J.
Beck, 2013; Knapp & A. Beck, 2008). O princípio fundamental da TCC é o entendimento do
modelo cognitivo de cada indivíduo, sendo que “a forma como as pessoas se sentem
emocionalmente e a forma como se comportam estão associadas a como elas interpretam e
pensam a respeito da situação”, ou seja, “sua resposta emocional é mediada pela percepção da
situação” (J. Beck, 2013, p. 51).
O modelo cognitivo, proposto por Aaron Beck, engloba pensamentos automáticos,
crenças intermediárias e crenças nucleares que são influenciados e influenciam as
experiências que cada um teve ao longo de seu desenvolvimento. As constantes “interações
com o mundo e as outras pessoas, influenciadas pela sua predisposição genética, conduzem a
determinados entendimentos: suas crenças, as quais podem variar na sua acurácia e
funcionalidade” (J. Beck, 2013, p. 55). Desta forma, o terapeuta cognitivo-comportamental
busca, durante as sessões de terapia, identificar os pensamentos automáticos e as crenças
avaliados como disfuncionais que influenciam negativamente na forma de agir e reagir frente
a determinadas situações (J. Beck, 2013; Knapp & A. Beck, 2008).
Desta forma, o problema de pesquisa da presente dissertação consistiu em verificar
como a percepção do paciente com câncer, por meio de seu modelo cognitivo, pode
influenciar na aceitação do diagnóstico, no enfrentamento do adoecimento, na adesão ao
tratamento e, consequentemente, em sua qualidade de vida.
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No Brasil, os estudos das variáveis psicológicas e de suas implicações no câncer
surgiram no contexto da Psicologia da Saúde e da Psicologia Hospitalar. A Psico-Oncologia,
como área de interface da Oncologia e da Psicologia, visa à assistência aos diferentes sujeitos
envolvidos no processo deste adoecimento, quais sejam: o paciente, sua família e a equipe de
saúde, bem como o cuidado em relação às variáveis psicológicas e sociais que permeiam suas
diferentes etapas, a saber: prevenção, compreensão, aceitação, tratamento e sobrevida ou fase
terminal (M. Carvalho, 2008; M. Carvalho, 2002; M. Gimenes, 1994).
Apesar dos avanços tecnológicos no combate ao câncer e da constante divulgação dos
programas de saúde, este adoecimento ainda é considerado um tabu, sendo permeado, muitas
vezes, por estigmas, mitos e crenças. Sua recorrente associação com a morte, sofrimento e
perdas dificulta a aceitação e, portanto, o enfrentamento do câncer (Campos, 2010; Veit &
Carvalho, 2008; M. Carvalho, 2002; Miyazaki & Amaral, 2001).
Holland e Wiesel (2015) procederam a um levantamento a respeito dos fatos que
influenciaram – e que continuam influenciando – essa percepção. No século XIX, o câncer era
efetivamente vivenciado como uma sentença de morte, haja vista o fato de a medicina ainda
não ter dominado as causas e as formas de tratamento dessa enfermidade, que era associada à
“culpa e medo de transmissão”. Já no começo do século XX, os avanços técnicos permitiram
o sucesso nas cirurgias de remoção de tumores em estágios iniciais, bem como o
desenvolvimento do tratamento com radiação. As pesquisas, cada vez mais intensas na área,
identificavam algumas causas e fatores de risco que estimularam campanhas de educação,
com o objetivo primordial de conscientizar a população sobre os sinais de alerta do câncer.
Em 1951, um marco de suma importância foi o desenvolvimento e início do tratamento
quimioterápico em pacientes oncológicos, dando um novo rumo às intervenções e às
perspectivas de cura, mas, em contrapartida, havia a necessária convivência com os diversos
efeitos colaterais. Em meados do século XX surgem, também, discussões a respeito da
inserção, comunicação e autonomia por parte dos pacientes no que concerne aos cuidados de
seu processo de saúde e doença. As equipes de saúde começaram, então, a debater a respeito
da revelação do diagnóstico ao próprio paciente, pois, até então, a condição era compartilhada
apenas com os seus familiares. Na década de 60, Kübler-Ross desafia a comunidade médica
trazendo à tona a necessidade de se discutir sobre “a morte e o morrer” com pacientes
terminais. Esses pacientes foram, também, foco de atenção e cuidado de Cecily Saunders, na
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sua atuação em cuidados paliativos e no movimento dos Hospices1 (Holland & Wiesel, 2015,
tradução nossa, pp. xxix-xxx).
De meados para o final do século XIX, com as melhorias nos tratamentos existentes –
em decorrência da inserção de novas técnicas e combinação dos diferentes tipos de controle
de câncer –, somadas às novas formas de detecção (screening) e ferramentas de diagnóstico,
grandes conquistas na área oncológica puderam ser identificadas. Entretanto, a percepção
acerca do câncer como sentença de morte, que era vivenciada no início dos anos 1800, devido
à falta de tratamentos adequados, atualmente ainda é muito presente na vida de alguns
pacientes com câncer, principalmente na realidade de países/regiões onde há precariedade de
mecanismos de prevenção e de detecção, bem como falta de informação e dificuldade para
início e manutenção do tratamento (Instituto Oncoguia, 2017a; Holland & Wiesel, 2015;
Campos, 2010).
Segundo as premissas do modelo cognitivo da TCC, a percepção negativa em relação
ao diagnóstico de câncer, repleta de crenças disfuncionais, pode, se não for adaptado à
realidade de cada paciente, afetar de forma negativa o enfrentamento da doença e a adesão ao
tratamento (Moorey & Greer, 2012; Miyazaki & Amaral, 2001).
O impacto traumático de um diagnóstico de câncer requer muita atenção para as necessidades
emocionais do paciente. No entanto, desde o advento da medicina de alta tecnologia e especialização
cada vez mais estreita, este importante aspecto dos cuidados médicos tornou-se relativamente
negligenciada. (Moorey & Greer, 2012, p. 5, tradução nossa)

Além da especial atenção no momento do diagnóstico, a Psico-Oncologia deve atuar
em todo o processo de tratamento e acompanhamento oncológico (M. Carvalho, 2002;
Gimenes, 1994). Campos (2010) afirma que, apesar do sucesso dos tratamentos e da
sobrevida cada vez maior à doença, os tratamentos ainda são bastante invasivos e trazem
“efeitos colaterais dolorosos que geram profundo desconforto nos pacientes, levando à
manifestação de comportamentos que merecem a atenção, uma vez que podem incluir estados
ansiosos, depressivos e dolorosos” (p. 48). Ademais, muitos pacientes que convivem com a
cura do câncer carregam consigo, no curto, médio ou longo prazo, sentimentos de
insegurança, constante medo de recidiva, transtornos psiquiátricos e, também, mutilações e
consequências que necessitam de adaptação por parte do paciente (Campos, 2010; Viet & V.
Carvalho, 2008; M. Carvalho, 2002).

1

Hospices são as instituições de cuidado para pacientes que se encontravam fora de quaisquer possibilidades
terapêuticas de cura. O termo, que tem origem no latim, remete às “instituições mantidas por religiosos cristãos,
que erguiam ao longo das rotas de peregrinação abrigos destinados aos peregrinos cansados ou doentes”
(Figueiredo, 2008, p. 382).
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Nessa direção, a Organização Mundial de Saúde (OMS) pontua que o tratamento do
câncer e seus efeitos podem exercer um impacto psicossocial e financeiro para o paciente e
sua família, sendo recomendado, portanto, que o tratamento ideal seja: (1) aquele que leva em
consideração as características do paciente, incluindo suas preferencias individuais,
proporcionando, assim, uma tomada de decisão compartilhada; e (2) aquele que tenha uma
abordagem multidisciplinar (World Health Organization [WHO], n.d.). No Brasil, o
Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na
Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS), por meio da Portaria nº 874, em seu Art. 5º, reconhecendo o “câncer como
doença crônica prevenível e necessidade de oferta de cuidado integral” (Ministério da Saúde,
2013).
Destarte, foi abordado no presente estudo a importância do manejo da percepção e do
enfrentamento do câncer, para que estes fatores não influenciem de forma disfuncional no
tratamento e na qualidade de vida do paciente. Para uma melhor compreensão de como as
variáveis emocionais e psicossociais agem e reagem a esse adoecimento, faz-se necessário,
ainda à guisa de introdução, tecer uma reflexão acerca do câncer e de suas particularidades,
com o objetivo de propiciar elementos para ampliar o entendimento da temática desta
pesquisa.
1.1

Adoecimento de câncer
Segundo os mais recentes relatórios internacionais de estimativa de incidência de

câncer no mundo, este adoecimento tem sido encarado, cada vez mais, como um problema
mundial de saúde pública. Em 2015, 8.8 milhões de pessoas faleceram em virtude de câncer,
sendo este o responsável por uma em cada seis mortes em todo o mundo. Em 2012, mais de
14 milhões de pessoas foram diagnosticadas com câncer e essa estimativa deve ultrapassar os
21 milhões até 2030 (WHO, 2018, 2017).
No Brasil, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes
da Silva (INCA), a estimativa de ocorrência, para o ano de 2018, é de cerca de 600 mil novos
casos de câncer, sendo precisamente 282.450 em mulheres e 300.140 em homens (INCA,
2018). Tanto a OMS quanto o INCA focam na importância, cada vez maior, do diagnóstico
precoce e da prevenção de fatores de risco, a fim de que a luta contra essa enfermidade seja
mais eficaz (WHO, 2018, 2017; INCA, 2018). Para tal, é imperativo tornar cada vez mais
acessível à população o esclarecimento acerca do câncer. Conforme o INCA:
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Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 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. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e
incontroláveis, determinando a formação de tumores (acumulo de células cancerosas) ou neoplasias
malignas. Por outro lado, um tumor benigno significa simplesmente uma massa localizada de células
que se multiplicam vagarosamente e se assemelham ao seu tecido original, raramente constituindo um
risco de vida. [negritos do autor] (INCA, n.d.a)

Caponero (2008) explica que as neoplasias constituem um vasto grupo de doenças
distintas para as quais não há uma causa singular, e sim uma sucessão de eventos
influenciadores. Cada doença possui “características e fatores de risco próprios, cujo
denominador comum é a reprodução desordenada de células” (INCA, 2018). O câncer é
nomeado pelo local em que se originou, por exemplo: câncer de mama, próstata, reto, pulmão,
entre muitos outros, sendo que cada tipo age e reage de maneira diferente no organismo e aos
tratamentos. Pode, ainda, ser agrupado nas seguintes categorias:






Carcinomas: começam na pele ou nos tecidos que revestem ou cobrem os órgãos internos. Existe
um número de subtipos de carcinoma, incluindo adenocarcinoma, carcinoma de células basais,
carcinoma de células escamosas e carcinoma de células de transição.
Sarcomas: começam no osso, cartilagem, gordura, músculo, vasos sanguíneos ou outro tecido
conjuntivo ou de suporte.
Leucemias: começam no tecido que produz o sangue, como a medula óssea, o que provoca um
grande número de células anormais que entram na circulação sanguínea.
Linfomas e Mielomas: começam nas células do sistema imunológico.
Cânceres do Sistema Nervoso Central: começam nos tecidos do cérebro e da medula espinhal.
(Instituto Oncoguia, 2017b)

Ou seja, existem vários tipos de adoecimento de câncer, que podem surgir em
diferentes partes do corpo e com níveis de agressividades distintos, o que configura, assim, a
multiplicidade e a complexidade dessa enfermidade que necessita, cada vez mais, de
campanhas abrangentes e de informativos claros e de fácil entendimento à população
(Fernandes Junior, Batocchio, & Lessa, 2014; Caponero, 2008). Devido às suas características
múltiplas, o diagnóstico de câncer é relativamente difícil de ser realizado, também pelas
equipes de saúde, sendo 70% destes feitos por médicos não cancerologistas. O diagnóstico
deve ser realizado a partir da avaliação do quadro clínico do paciente, por meio da anamnese
e do exame físico, para, então, serem determinados os exames complementares adequados
para cada caso (INCA, n.d.b). Estes têm como objetivo avaliar o tumor primário, as funções
orgânicas, a ocorrência simultânea de outras doenças e o estadiamento; bem como a detecção
de recidivas, controle de terapêutica e o rastreamento em grupos de risco (INCA, n.d.c).
Um significativo fator no adoecimento de câncer é o estadiamento, ou seja, a extensão
da doença neoplásica, uma vez que dele depende a indicação terapêutica para o tratamento de
cada tipo de doença. “Um estadiamento bem conduzido leva a condutas terapêuticas
corretamente aplicadas” (INCA, n.d.d). Neste sentido, registra-se que:
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Os parâmetros de estadiamento devem incluir os fatores relacionados ao tumor e ao hospedeiro, quais
sejam:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

órgão e tecido de origem do tumor,
classificação histopatológica do tumor,
extensão do tumor primário: tamanho ou volume;
comprometimento de nervos, vasos ou sistema linfático;
locais das metástases detectadas;
dosagem de marcadores tumorais;
estado funcional do paciente. (INCA, n.d.d)

invasão

de

tecidos

adjacentes;

1.1.1 Causas de câncer
As etiologias dos diferentes tipos de câncer também são variadas, não sendo possível
apontar uma única causa como decisiva no diagnóstico, sendo este considerado uma soma de
eventos inter-relacionados que podem ser externos ou internos ao organismo (Caponero,
2008).
O processo de formação do câncer é chamado de carcinogênese, e normalmente ocorre lentamente,
podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere e dê origem a um tumor visível. A
carcinogênese é um processo altamente complexo do qual participam fatores de risco hereditários e
fatores de risco ambientais, como a alimentação, o tabagismo, a ocupação e a exposição à radiação e a
agentes químicos. (Instituto Oncoguia, 2017c)

Alguns hábitos, comportamentos e situações ambientais podem influenciar no
aparecimento de câncer2 (WHO, 2018; International Agency for Research on Cancer [IARC],
2016; National Cancer Institute [NCI], 2016; Fernandes Junior et al., 2014). De acordo com o
NCI, existem fatores de risco que são conhecidos por aumentar o risco de câncer [itálico
nosso], como: tabagismo, infecções (ex.: vírus HPV, vírus da hepatite B e da hepatite C),
radiação (ex.: radiação ultravioleta e radiação ionizante) e medicamentos imunossupressores,
assim como existem fatores que podem afetar [itálico nosso] a incidência e o
desenvolvimento da doença. Nestes casos são apontados os seguintes fatores: dieta alimentar,
consumo de álcool, obesidade, diabetes e fatores ambientais de risco, como por exemplo,
poluição do ar, presença de amianto e de pesticidas (NCI, 2016).
Cabe ressaltar que comportamentos e situações externas podem afetar tanto
negativamente quanto positivamente a saúde. A OMS (2018) pontua que aproximadamente
um terço das mortes por neoplasias decorre, principalmente, dos seguintes riscos
comportamentais e de alimentação: alto índice de massa corporal, baixa ingestão de frutas e
vegetais, falta de atividade física, uso de tabaco e consumo de álcool. Em contrapartida,
2

A International Agency for Research on Cancer (IARC, 2016) ilustra a influência dos diferentes fatores de
risco e de proteção nos diversos tipos de câncer. A ilustração encontra-se no Anexo A.
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estudos afirmam que entre 30 a 50% das doenças de câncer podem ser prevenidas por meio de
estratégias como: (1) evitar fatores ambientais, comportamentais e ocupacionais de risco; (2)
aderir aos programas de vacinação contra HPV e vírus da hepatite B3; (3) ter uma alimentação
saudável; (4) ser fisicamente ativo; (5) evitar exposição ao sol; (6) usar proteção solar; e
acrescenta ainda que (7) a amamentação reduz risco de câncer nas mães (WHO, 2018).
De acordo com sua complexidade, a Política Nacional para a Prevenção e Controle do
Câncer tem por objetivo uma série de abordagens para tratar e lidar com essa enfermidade.
Em seu Artigo 2º dispõe que:
A Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer tem como objetivo a redução da
mortalidade e da incapacidade causadas por esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a incidência
de alguns tipos de câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com
câncer, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados
paliativos. (Ministério da Saúde, 2013)

1.1.2 Prevenção de câncer
Em conformidade com a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer:
Art. 8º. Constitui-se princípio da prevenção do câncer no âmbito da Política Nacional para a Prevenção
e Controle do Câncer a eliminação, redução e o controle de fatores de risco físicos, químicos e
biológicos e a intervenção sobre seus determinantes socioeconômicos, além de integrar ações de
detecção precoce do câncer. (Ministério da Saúde, 2013)

As medidas profiláticas podem ocorrer por meio de ações de prevenção primária,
secundária ou terciária.
A prevenção primária é um dos focos primordiais de atenção das atuais campanhas da
OMS e do INCA, frisando a importância do impacto dos fatores de risco na influência dos
novos casos de câncer (OMS, 2018; INCA, 2018). O objetivo desta prevenção é evitar que o
câncer se desenvolva em pessoas que não tem o diagnóstico oncológico; é feita por
intermédio de duas medidas: (1) evitar exposição às substâncias causadora de cânceres; e (2)
estimular a adesão a comportamentos saudáveis e benéficos à saúde (Kaliks & Del Giglio,
2008). O Ministério da Saúde (2006) aponta os principais fatores de risco e de proteção dessa
enfermidade, os quais devem ser observados:



Tabagismo: Principal causa isolada evitável de câncer; além de câncer de pulmão, o tabagismo é
também fator de risco para câncer de laringe, pâncreas, fígado, bexiga, rim, leucemia mielóide e,
associado ao consumo de álcool, de câncer de cavidade oral e esôfago.
Alimentação: O consumo de frutas, legumes e verduras confere grande proteção contra o câncer.
... Do lado oposto, dieta com grandes quantidades de gordura contribuem não apenas para a
obesidade, por seu alto valor calórico, mas também aumentam o risco de câncer de várias

Segundo o relatório de saúde da OMS, de fevereiro de 2018: “vacinação contra os vírus do HPV e da hepatite
B poderia prevenir 1 milhão de casos de câncer a cada ano” (WHO, 2018, tradução nossa).
3
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localizações. Outros fatores alimentares associados ao câncer: alto consumo de bebidas alcoólicas,
alimentos contaminados por aflatoxinas (que podem estar presentes em grãos e cereais mofados),
alimentos salgados (carne de sol, charque e peixes salgados) e embutidos (salsichas e salames).
Obesidade e atividade física: o sobrepeso e a obesidade são apontados como a segunda causa
evitável de câncer, atrás do tabagismo. Estão associados ao aumento do risco de câncer de mama
(em mulheres na pós-menopausa), cólon, endométrio, vesícula, esôfago, pâncreas e rim. ... A
atividade física reduz o risco de câncer de cólon, mama e pulmão.
Exposição Solar: A exposição à radiação ultravioleta (UV) proveniente do Sol é considerada a
principal causa de câncer de pele tipo melanoma e não-melanoma. ... O câncer de pele nãomelanoma é o tipo de câncer mais frequente no Brasil em ambos os sexos.
Exposição ocupacional: o câncer ocupacional, causado pela exposição, durante a vida laboral, a
agentes cancerígenos presentes nos ambientes de trabalho, representa 2% a 4% dos casos de
câncer. ... Os tipos mais frequentes de câncer relacionados ao trabalho são, entre outros, os de
pulmão, pele, bexiga, leucemias. Alguns agentes associados a estes cânceres: amianto,
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, arsênico, berílio, radiação ionizante, níquel, cromo e
cloro éteres. (Ministério da Saúde, 2006, pp. 32-47)

A prevenção secundária tem como alvo as doenças pré-malignas e os cânceres
assintomáticos, por meio de detecção precoce e, consequentemente, de tratamento adequado e
imediato. Os exames específicos de rastreamento que auxiliam na detecção são, entre outros:
mamografia, exame clínico das mamas, autoexame das mamas, colonoscopia, exame oculto
nas fezes, exame da próstata, dosagem de PSA (Antígeno Prostático Específico) e exame
Papanicolau (Fernandes Junior et al., 2014; Kaliks & Del Giglio, 2008). Outra medida que
vem crescendo, nessa estratégia, é a vacinação preventiva. Vacinação contra o vírus da
hepatite B e alguns tipos de HPV podem reduzir o risco de câncer, respectivamente, no fígado
e na cervical (WHO, 2018). De acordo com as diretrizes do INCA (n.d.e), o sucesso das ações
e dos programas de prevenção secundária depende primordialmente de: (1) informar e
mobilizar a população e a sociedade civil organizada; (2) alcançar a meta de cobertura da
população-alvo; (3) garantir acesso a diagnósticos e tratamentos; (4) garantir qualidade das
ações; e (5) monitorar e gerenciar continuamente as ações.
A prevenção terciária é destinada à população que já foi diagnosticada com
neoplasias, com ações que visam “evitar a deterioração clínica ou complicações específicas
do tratamento” (Kaliks & Del Giglio, 2008, p. 191), e nas intervenções de reabilitação e
cuidados paliativos (Gonçalves, Gimenes, Preto, & Cervelatti, 2016).
1.1.3 Tratamento de câncer
A importância das diversas formas de prevenção de câncer pode ser identificada se
considerado o sucesso obtido nos tratamentos. Muitos casos de neoplasias têm grandes
chances de cura quando diagnosticados precocemente e quando são submetidos a adequadas e
eficazes terapêuticas (WHO, 2018). Conforme o Instituto Oncoguia (2017a), “o câncer é a
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doença crônica mais curável atualmente. Cerca de 50% dos casos, nos países desenvolvidos,
são curados. No Brasil estima-se que este número seja menor, devido ao fato de que os
diagnósticos são feitos bem tardiamente”. No que tange ao adoecimento oncológico infantil, o
índice de cura pode chegar a 70% dos casos quando há o diagnóstico precoce (Ministério da
Saúde, 2016).
Os programas de tratamento de câncer visam “curar ou prolongar consideravelmente a
vida dos pacientes e garantir a melhor qualidade de vida possível para os sobreviventes”
(WHO, n.d., tradução nossa). Cada tipo de neoplasia exige um tipo específico de tratamento,
cada localização de tumor requer medidas diferentes de atuação, podendo ser por meio de
cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou transplante de medula óssea, e, em muitos casos, é
necessária a combinação de mais de uma modalidade (WHO, 2018). Além da terapêutica
médica, o Ministério da Saúde amplia a atenção ao câncer para uma abordagem
multidisciplinar:
As principais modalidades de tratamento são a cirurgia e a radioterapia/quimioterapia (incluindo
manipulação hormonal), com apoio de outras áreas técnico-assistenciais, como enfermagem, farmácia,
serviço social, nutrição, fisioterapia, reabilitação, odontologia, psicologia clínica, psiquiatria e a
estomaterapia (cuidados de ostomizados). Embora cada área tenha papel bem-estabelecido, a
abordagem multidisciplinar integrada é mais efetiva do que uma sucessão de intervenções isoladas no
manejo do paciente. (Ministério da Saúde, 2006, p. 94)

Reforçando a necessidade de assistência multidisciplinar nas diferentes etapas do
adoecimento de câncer, na seção V dos Princípios e Diretrizes Relacionados ao Cuidado
Integral da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, tem-se que:
Art. 14. São diretrizes referentes ao diagnóstico, ao tratamento e ao cuidado integral no âmbito da
Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer:
... II - atendimento multiprofissional a todos os usuários com câncer, com oferta de cuidado compatível
a cada nível de atenção e evolução da doença. (Ministério da Saúde, 2013)

Desta feita, percebe-se, no que se refere ao câncer, que as características são inúmeras.
As causas das neoplasias são multifatoriais, dependendo de uma série de fatores internos e/ou
externos; o prognóstico positivo depende da agressividade e das características do tumor,
sendo o diagnóstico precoce um dos mais importantes fatores de sucesso no tratamento
(WHO, 2018; INCA, n.d.d; Caponero, 2008). Ao longo da introdução do presente estudo, foi
abordada a importância do papel do próprio indivíduo no processo de saúde e doença acerca
do câncer, sendo a prevenção em relação aos fatores de risco um ponto-chave nesse problema
de saúde pública que alarma o Brasil e o mundo. A conscientização e as atitudes proativas na
realização de exames de rotina, na identificação dos primeiros sinais e sintomas da doença, na
busca de cuidado imediato e na adesão às terapêuticas propostas têm papel fundamental no
sucesso do tratamento do câncer (WHO, 2018). Pontuou-se, também, que este diagnóstico
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ainda assusta por sua intensidade, gravidade e dificuldades na detecção de uma doença que,
muitas vezes, é silenciosa. Soma-se a isso a dificuldade de lidar com uma enfermidade que
vem sendo, há muitos anos, associada à morte, a perdas e à necessidade de adaptação frente às
consequências e aos efeitos colaterais dos tratamentos (Holland & Wiesel, 2015; Campos,
2010; Miyazaki & Amaral, 2001).
Os aspectos psicossociais que influenciam o enfrentamento do câncer e a qualidade de
vida dos pacientes serão aprofundados no capítulo seguinte, que faz referência à PsicoOncologia como área de atuação no cuidado das variáveis emocionais e comportamentais
frente a esta doença. Em seguida, terão foco as práticas da Terapia CognitivoComportamental que embasam a vertente clínica desse estudo, com destaque, principalmente,
na conceituação do modelo cognitivo estruturado por Beck, e a influência deste nos
comportamentos e emoções do indivíduo. No quarto capítulo, será realizada a interface dessas
duas formas de atuação (Psico-Oncologia e TCC), priorizando o entendimento da maneira
particular de cada paciente reagir ao adoecimento oncológico, por meio de seus pensamentos
automáticos e crenças. Será apresentada, também, a sistematização da Terapia Psicológica
Adjuvante (TPA), que visa à aplicação dos princípios e das técnicas da TCC aos problemas
emocionais e interpessoais que afetam negativamente o enfrentamento do câncer.
A partir do quinto capítulo em diante serão descritos: objetivos, métodos, análise dos
dados e aspectos éticos que nortearam a presente pesquisa. E, por fim, são apresentados os
resultados, discussão e considerações finais.
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2

PSICO-ONCOLOGIA

Ao longo das décadas, na prática da assistência oncológica, muitos profissionais de
saúde, principalmente os médicos e os enfermeiros, perceberam a influência dos aspectos
psicológicos, comportamentais e sociais na incidência, evolução e remissão do câncer. Era
necessário, em muitos casos, uma intervenção técnica, que ocorria, principalmente, por meio
de interconsulta com médicos psiquiatras. Atualmente, o cuidado em relação aos aspectos
psicológicos atinentes ao adoecimento oncológico é realizado por profissionais com foco na
Psico-Oncologia, disciplina que estuda e vem se aperfeiçoando nessa área de atuação (Veit &
Carvalho, 2008).
Cronologicamente, a terminologia Psico-Oncologia surge, primeiramente, na
Argentina, em 1961, pelo cirurgião oncológico José Schavèlson, que define “ser o ramo da
medicina que se ocupa da assistência ao paciente com câncer, do seu contexto familiar (e
social) e de aspectos médico-administrativos presentes no cotidiano desse paciente” (Veit &
Carvalho, 2008, p. 18). Entretanto, foi nos Estados Unidos, em meados da década de 70, que a
prática em Psico-Oncologia ganhou notoriedade, por meio do trabalho de Jimmie Holland
(Campos, 2010).
Holland e Wiesel (2015) pontuam que a subespecialidade da Psico-Oncologia nasce,
formalmente, devido a três mudanças sociais acerca do câncer: (1) sentimento de otimismo a
respeito da sobrevida ao diagnóstico, devido às constantes melhorias no tratamento e ao
número cada vez maior de sobreviventes; (2) aos anúncios e relatos públicos de celebridades e
de personalidades quanto ao adoecimento, dificuldades e sucessos no tratamento; e (3) o
surgimento de movimentos sociais defensores dos direitos humanos, incluindo os dos
pacientes oncológicos, que abriram espaço para os estudos das dimensões psicológicas
referentes a essa enfermidade.
Apesar de ainda ser permeado por estigmas e mitos, o adoecimento de câncer passou
por um grande processo de desmistificação no decorrer de sua história. A partir da década de
70, concomitante aos sucessos dos tratamentos e das tecnologias de detecção de câncer, a
divulgação cada vez maior de casos de sobrevivência fez com que a população passasse a
conhecer um pouco mais sobre esse tão temido diagnóstico (Holland & Wiesel, 2015;
Gimenes, M. Carvalho, & V. Carvalho, 2002). Holland e Wiesel (2015) afirmam que a
diminuição do estigma entorno do câncer foi um dos pontos fundamentais para o
desenvolvimento cada vez mais aprofundado da Psico-Oncologia nos países ocidentais; e que
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os estudos na área começaram a ser intensificados quando os pacientes passaram a ser
informados acerca de seu diagnóstico, podendo, desta forma, serem estudadas as respostas
psicológicas que estes tinham frente ao adoecimento, ao tratamento e a suas consequências.
As autoras complementam que, apesar da diminuição gradual do estigma, o entendimento e a
consideração da percepção e da atitude da população frente a esse diagnóstico é crucial, no
campo da Psico-Oncologia, uma vez que “essas atitudes ainda impactam na disposição do
paciente em aceitar serviços de ajuda psicossocial” (Holland & Wiesel, 2015, p. xxv, tradução
nossa).
Um marco no estudo dessa área foi o lançamento do livro Handbook of
Psychooncology, em 1989, no qual Holland e Rowland sistematizaram a primeira coleção de
informações e formas de atuação no cuidado dos aspectos emocionais dos pacientes
oncológicos, conceituando que:
Esta subespecialidade da oncologia visa estudar duas dimensões psicológicas de câncer: (1) o impacto
do câncer na função psicológica do paciente, da família do paciente e da equipe; e (2) o papel que as
variáveis psicológicas e comportamentais podem ter no risco de câncer e na sobrevivência. (Holland,
1989, p. 11, tradução nossa)

No Brasil, os estudos em Psico-Oncologia emergem na Psicologia da Saúde e na
Psicologia Hospitalar, com foco nos aspectos psicológicos que envolvem o processo de
adoecimento de câncer. Por volta da década de 80, profissionais que já atendiam a esses
pacientes sentiram a necessidade de uma sistematização da atuação voltada para o
atendimento global referente aos aspectos particulares do adoecer oncológico, de modo que
tiveram os trabalhos de LeShan, Simonton, Schavèlson e Holland como seus pilares
norteadores (Campos, 2010; M. Carvalho, 2002; Gimenes et al., 2002).
A divulgação e expansão, em território nacional, da Psico-Oncologia como área de
atuação foi permeada por diversos acontecimentos a partir do final da década de 80, quais
sejam: 1º Encontro Brasileiro de Psico-Oncologia, em Curitiba (1989); 2º Encontro Brasileiro
de Psico-Oncologia, em Brasília (1992); a formação de comissão científica do 1º Congresso
de Psico-Oncologia (1992); o desenvolvimento do primeiro curso de Introdução à PsicoOncologia, no Instituto Sedes Sapientiae, na cidade de São Paulo (1993), e o lançamento do
primeiro livro especificamente da área, escrito no Brasil, Introdução à psiconcologia (M.
Carvalho, 1994), ambos coordenados pela Prof.ª Dr.ª Maria Margarida M. J. de Carvalho –
Magui; o I Congresso Brasileiro de Psico-Oncologia, em São Paulo (1994), ocasião em que
ocorreu a fundação da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia; o II e o III Congressos
Brasileiros realizados respectivamente em Salvador (1996) e em Goiânia (1998); e o
lançamento do segundo livro na área, também coordenado pela Prof.ª Magui, em 1998,
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intitulado Resgatando o viver: Psico-Oncologia no Brasil, desta vez, abrangendo pesquisas e
relatos de trabalhos de profissionais em vários estados brasileiros (Gimenes et al., 2002; M.
Carvalho, 2002, 1998; Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia [SBPO], n.d.).
A psicóloga que definiu, no Brasil, a atuação em Psico-Oncologia foi Maria da Gloria
Gimenes, em 1994, no livro Introdução à psiconcologia. Gimenes (1994) ampliou a definição
de Holland (1989), incluindo a importância de pesquisas e a organização de serviços na área.
Em suas palavras:
A psiconcologia [sic] representa a área de interface entre a Psicologia e a Oncologia e utiliza o
conhecimento educacional, profissional e metodológico proveniente da Psicologia da Saúde para aplicálo:
1º. Na Assistência ao paciente oncológico, à sua família e aos profissionais de Saúde envolvidos com a
prevenção, o tratamento, a reabilitação e fase terminal da doença;
2º. Na pesquisa e no estudo de variáveis psicológicas e sociais relevantes para a compreensão da
incidência da recuperação e do tempo de sobrevida após o diagnóstico de câncer;
3º. Na organização de serviços oncológicos que visem ao atendimento integral do paciente (físico e
psicológico) enfatizando de modo especial a formação e o aprimoramento dos profissionais de Saúde
envolvidos nas diferentes etapas do tratamento. (Gimenes, 1994, p. 46)

Percebe-se, desta forma, no desenvolver das atuações e das pesquisas, que, apesar das
diferenças de conceituação, tanto Holland (1989, 2015) quanto Gimenes (1994) frisam a
importância do cuidado integral dos diferentes sujeitos que se encontram envolvidos no
adoecer oncológico: os pacientes diagnosticados com neoplasias, seus familiares, bem como a
equipe de saúde que os trata. O trabalho do psicólogo, nessa área, pode estender-se em todo o
processo de adoecimento, desde o diagnóstico, passando pelo tratamento, alta, recidivas e,
ainda, quando o câncer está em estado avançado e é considerado fora de possibilidades
terapêuticas de cura (Campos, 2010; M. Carvalho, 2008; Gimenes, 1994).
M. Carvalho (2008) afirma que a atuação em Psico-Oncologia permeia:
todas as fases da doença, desde a sua prevenção, o diagnóstico temido, os tratamentos difíceis, muitas
vezes mutiladores e agressivos, a cura que traz alívio, mas também o medo das recidivas, a fase
terminal e o luto; enfatiza a importância de cuidar das dores sofridas no processo de adoecer. São dores
da perda - da saúde, do corpo saudável, de papéis sociais comprometidos - e de dores físicas, muitas
vezes presentes em pacientes oncológicos. (p. 9)

Simonton, Matthews-Simonton e Creighton (1987) apontam a importância do
envolvimento dos próprios pacientes em seu processo de saúde-doença, bem como na
recuperação e no tratamento do câncer, sendo eles responsáveis por “ultrapassar a expectativa
de sobrevida que lhes foi indicada e alterar de maneira significativa sua qualidade de vida”, e,
ainda, devem “participar da recuperação de sua saúde e viver de forma compensadora e
realizadora” (p. 16). Percebe-se, assim, a necessidade de se potencializar a atuação do sujeito
em seu próprio tratamento, tornando-o consciente do seu adoecer, da necessidade da adesão
ao tratamento e das “convicções a respeito da eficiência do tratamento e da confiança que
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temos em relação à equipe médica” (Simonton et al., 1987, p. 15). A maneira singular de cada
indivíduo lidar com o diagnóstico e com o tratamento do câncer afeta, significativamente, o
enfrentamento da doença e suas reações emocionais decorrentes desse adoecimento (Souza,
2014; Moorey & Greer, 2012).
2.1

Enfrentamento do câncer
Coping é o termo em língua inglesa que influenciou os estudos no Brasil a respeito do

enfrentamento (Souza & Seidl, 2014; Gimenes, 1998, 1997). Porém, cabe ressaltar,
primeiramente, que essa terminologia causa controvérsias: muitos autores criticam a
utilização da terminologia enfrentamento, pois acreditam que não há uma palavra em língua
portuguesa que faça referência, com exatidão, ao seu significado. No Brasil, culturalmente, o
vocábulo enfrentamento tem uma conotação positiva, significando lutar, ter habilidade para
lidar com alguma coisa ou situação, o que não é, segundo eles, necessariamente, uma
constante quando se refere a coping. Nem sempre há um enfrentamento no sentido positivo,
haja vista que alguns pacientes, em determinados momentos, ou negam ou não lidam de
forma consciente com a situação ou, ainda, utilizam estratégias de evasão. Desta forma,
seriam melhor empregadas as expressões: lidar com ou adaptar-se a (Souza & Seidl, 2014;
Peçanha, 2008; Dell’Aglio, 2000).
O conceito de enfrentamento, no Brasil, foi influenciado por diversos autores
internacionais, mas foram os estudos de Lazarus e Folkman (1984) que se sobressaíram
(Souza & Seidl, 2014; Peçanha, 2008; Dell’Aglio, 2000; Gimenes, 1998). Coping foi descrito,
por esses autores, como sendo um processo em que “esforços cognitivos e comportamentais,
em constantes mudanças, lidam com demandas externas e/ou internas específicas, que são
avaliadas como sobrecarregadas ou que excedem os recursos pessoais” (Lazarus & Folkman,
1984, p. 141, tradução nossa).
Gimenes (1998) faz referência, em Psico-Oncologia, ao conceito de enfrentamento
como “um conjunto sucessivo de esforços contínuos para lidar com situações estressantes que
mudam a cada etapa da doença e são delimitadas a partir de contextos particulares que exigem
adaptação” (p. 235). Esse processo é influenciado “pelas exigências situacionais, limitações,
recursos disponíveis e fatores pessoais que interagem para influenciar o significado que o
sujeito atribui ao contexto da doença” (Gimenes, 1998, p. 235). Torna-se necessário, assim,
que as crenças e percepções pessoais sejam levadas em consideração, somadas a fatores
como: “precocidade ou não do diagnóstico; tipo específico de câncer e possibilidades de
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tratamento; modalidades adaptativas do paciente e da família anteriormente à manifestação da
doença; grau de sofrimento e mutilação decorrentes da enfermidade” (Peçanha, 2008, p. 214).
No caso do câncer, com suas inúmeras características e as distintas fases de
adoecimento (diagnóstico, terapêutica, cura ou cuidados paliativos), as estratégias de
enfrentamento podem ser realizadas por meio de ações proativas ou de estratégias de evasão;
podendo, ainda, ser avaliadas de acordo com o aspecto situacional, contextual e particular,
como adaptativos ou mal adaptativos (Souza, 2014; Peçanha, 2008; Nunes 2010). Peçanha
(2008) exemplifica que: “o pensamento esperançoso na continuidade da vida física, que, em
geral, é avaliado positivamente, torna-se uma estratégia disfuncional no contexto da doença
terminal” (p. 210). Assim, as estratégias psicológicas frente ao adoecimento podem ser de
respostas de enfrentamento ou de evitação:
As respostas de enfrentamento incluem:
1. Raciocínio lógico: tentativas cognitivas de compreender a situação e se prevenir mentalmente
contra um estressor e suas consequências.
2. Reavaliação positiva: tentativas cognitivas de analisar e reavaliar um problema de maneira
positiva, aceitando a realidade da situação.
3. Apoio/orientação: tentativas comportamentais de procurar informações para fins de
aconselhamento.
4. Tomada de decisões: tentativas comportamentais de tomar decisões e lidar diretamente com o
problema.
Já as respostas de evitação compreendem:
1. Racionalização evasiva: tentativas cognitivas destinadas a evitar que se pense sobre o problema de
maneira realista.
2. Aceitação resignada: tentativas cognitivas dirigidas à aceitação do problema.
3. Alternativas compensatórias: tentativas comportamentais para empreender atividades substitutivas
e criar novas fontes de satisfação.
4. Extravasamento emocional: tentativas comportamentais para reduzir a tensão emocional existente.
(Peçanha, 2008, pp. 211-212)

Reforçando a diversidade na forma de lidar psicologicamente com uma situação
estressante, Lazarus e Folkman, em 1980, já pontuavam que o enfrentamento pode ser
centrado no problema ou na emoção (Lazarus & Folkman, 1984). As estratégias de coping
focalizadas no problema são realizadas com o objetivo de agir na origem do estresse, tentando
alterar a situação-problema, podendo ser: voltadas para uma fonte externa, seja ela a origem
do problema ou consequências desse fator estressante, como por exemplo, estratégias de
negociação para resolver conflitos, solicitar ajuda de outras pessoas ou aderir à rotina de
tratamento determinada; ou ser estratégias internas focalizadas no problema, como por
exemplo, quando a pessoa passa a enxergar a situação de forma diferente, quando há uma
reestruturação cognitiva a respeito do elemento estressor.
Já o coping focalizado na emoção, utiliza estratégias para alterar o estado emocional
do paciente, buscando reduzir a sensação física desagradável gerada pela situação estressora,
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podendo ser: tomar um tranquilizante, sair para correr, não conversar sobre o problema foco
da preocupação. É importante, sempre levar em conta que as estratégias podem ser positivas
ou negativas, dependendo da maneira como são utilizadas (Peçanha, 2008; Dell’Aglio, 2000;
Antoniazzi, Dell’Aglio, & Bandeira, 1998; Lazarus & Folkman, 1984).
Em revisão de literatura, Souza (2014) ressalta que as estratégias de enfrentamento no
decorrer do adoecimento de câncer, independentemente de serem focadas no problema ou na
emoção, quando são realizadas de forma efetiva, apresentam: maior condição de lidar com as
exigências do adoecimento, melhor comprometimento e adesão ao tratamento, melhor manejo
dos efeitos colaterais dos tratamentos propostos, busca de significados de vida apesar da
doença, manutenção ou aumento da autoestima, redução dos transtornos no funcionamento da
vida regular e continuidade ou maior adaptação em relação às atividades diárias, melhor
ajuste emocional, redução dos sentimentos negativos associados às ameaças ou perdas e
melhora na qualidade de vida. Em contrapartida, o enfrentamento inadequado ou ineficiente,
por longo período, pode ocasionar em: dificuldades de seguir ou terminar o tratamento
proposto, problemas de relacionamento com a equipe e com familiares, isolamento,
dificuldade

de

realizar

atividades

diárias,

abandono

de

atividades

prazerosas,

desenvolvimento de sintomas psíquicos e físicos, aumento do distress e pouca efetividade ou
insuficiência para garantir o bem-estar emocional.
No decorrer de pesquisas na área, Gimenes (1998, 1997) afirma que as estratégias de
enfrentamento são passíveis de mudanças, tornando-se, desta forma, fundamentais as
intervenções que auxiliem o paciente na adoção de estratégias efetivas para lidar com as
dificuldades e as intercorrências do adoecimento. De acordo com National Cancer Institute
(NCI, 2016), diversas estratégias de enfrentamento podem reduzir o nível de depressão, de
ansiedade e dos sintomas relacionados ao adoecimento e ao tratamento, tais como: treino de
relaxamento; meditação; manejo de estresse; psicoterapia; psicoeducação em câncer; suporte
social em terapia de grupo; a realização de exercícios físicos e medicação para controlar a
ansiedade e a depressão. As respostas positivas de enfrentamento diante do adoecimento
oncológico e suas particularidades, sejam relacionadas aos sintomas próprios da doença, aos
tratamentos e às consequências destes, sejam ante aos questionamentos de finitude, “deverão
ocorrer no sentido de extinguir ou alterar as condições de risco tendo como resultado a
adaptação psicossocial do indivíduo e consequentemente uma melhora na qualidade de vida e
um funcionamento psicológico equilibrado” (Nunes, 2010, p. 93).
Além das estratégias do próprio paciente, devem ser consideradas, também, as formas
de enfrentamento dos familiares, uma vez que essas podem influenciar sobremaneira a relação
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com o parente enfermo e sua relação com a doença (Peçanha, 2008; LeShan, 1992). Franco
(2008) cita fatores facilitadores e complicadores no enfrentamento da doença pelos familiares
e por pessoas que possuem importante ligação afetiva com o paciente:
Entre os fatores facilitadores, encontram-se:

estrutura familiar flexível que permita reajuste de papéis;

boa comunicação com a equipe profissional e entre os membros da família;

conhecimento dos sintomas e ciclo da doença;

participação nas diferentes fases, para obter senso de controle;
Os fatores complicadores são:

padrões disfuncionais de relacionamento, interação, comunicação e solução de problemas;

sistema de suporte formal e informal não existente ou ineficientes;

outras crises familiares simultâneas à doença;

falta de recursos econômicos e sociais, cuidados médicos de pouca qualidade e dificuldade de
comunicação com a equipe médica;

doenças estigmatizantes e pouca assistência. (Franco, 2008, p. 359)

Peçanha (2008) pontua a importância desse grupo, estabelecendo uma relação com o
momento do adoecimento, suas tarefas correspondentes e como os comportamentos dos
familiares podem ajudar ou prejudicar nesse processo. Essa relação está diagramada de forma
didática, no Quadro 1.
Quadro 1 - Relação entre fases da doença, tarefas-chave e comportamento de enfrentamento familiar
Fase

Diagnóstico
(crise)

Tratamento
(Fase crônica)

Final
(Cura)

Final
(Fase terminal)

Tarefas-chave

Comportamentos de
enfrentamento familiar funcional

Comportamento de enfrentamento
familiar disfuncional

Reconhecer os limites da saúde e
aceitar cuidados; aceitar o
diagnóstico; lidar com a questão
da sobrevivência; adaptar-se à
nova
realidade;
planejar
tratamento.

Questionamento aberto; ofertas
de apoio; discussão aberta;
partilha de tarefas; apoio às
capacidades restantes.

Negação
das
mudanças;
culpabilização entre membros da
família; desestabilização de um
sistema anteriormente funcional;
comportamentos abusivos.

Reorganizar responsabilidades;
lidar
com
complicações
financeiras; lidar com sucessos e
remissões no tratamento e com a
reabilitação física.

Partilha de responsabilidades;
planejamento realista do futuro.

Rejeição de membros da família.

Assimilar a noção de cura
pessoal; reintegrar-se ao meio
social (família, escola, trabalho,
amigos).

Assimilar a noção de cura
familiar;
flexibilidade
das
expectativas; desenvolvimento de
novos papéis no sistema familiar.

Manutenção de um modelo mental
de doença; reações tardias, em
particular, quando a doença foi
súbita;
desejo
de
ganhos
secundários; medo excessivo de
recidiva.

Redefinir a autoestima e o
significado da vida; encerrar laços
com parentes e amigos.

Adaptação à permanência do
desfecho; aceitação da pessoa
com câncer (como ela é e na fase
terminal); fornecimento de apoio
social; aceitação do encerramento
dos laços.

Não aceitação da pessoa/ contexto
ou dificuldade para se adaptar às
exigências do contexto (morte).

Fonte: Peçanha (2008, p. 215).
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2.2

Aspectos psicológicos do adoecimento de câncer
Ao que se refere à doença de câncer, é esperado que, de certa forma, o paciente tenha

momentos de incertezas, medo, ansiedade e depressão. Porém, essas variáveis que são
entendidas, por muitas equipes de saúde, como naturais do processo de adoecimento, e que
durante muito tempo foram negligenciadas, não podem deixar de ser identificadas e tratadas
(Andersen, Dorfman, & Godiwala, 2015; Moorey & Greer, 2012; Cardoso, Luengo, Trancas,
Vieira, & Reis, 2009). Apesar de muitos estudos científicos já terem demonstrado que
intervenções psicológicas beneficiam a saúde dos pacientes oncológicos no que se refere à
“redução e manejo de estresse, aumento do enfrentamento positivo e da qualidade de vida,
mudanças para comportamentos saudáveis (dieta, exercícios e adesão), aumento da
imunidade, e ainda, em algumas circunstâncias, redução de risco de progressão do câncer e
morte”, tais questões psicológicas não são rotineiramente levadas em consideração no
tratamento oncológico (Andersen et al., 2015, p. 450, tradução nossa).
Conforme Cardoso et al. (2009), diversos aspectos característicos do câncer são
susceptíveis de desencadear reações psicológicas intensas que, se não tratadas, podem causar
sofrimento clínico significativo ao paciente, resultando em depressão e ansiedade. Os
referidos autores citam, dentre os aspectos com maior impacto emocional, “a incerteza em
relação ao futuro, o sofrimento e dor física, a dependência, a perda de controle sobre os
acontecimentos, os efeitos colaterais dos tratamentos, a recidiva da doença e os problemas de
separação e de morte” (p. 9). Ao se deparar com um diagnóstico de câncer, além das variáveis
citadas, o paciente pode acabar sobrecarregado no que concerne às questões práticas atinentes
a esse adoecer, tais como a necessidade imediata e urgente de escolher médicos, tomar
decisões de tratamento, preocupar-se com a cobertura de seguro saúde e suas finanças, bem
como manejar a desestruturação familiar decorrente da enfermidade, ou seja, fatores que
podem potencializar os sentimentos de estresse, ansiedade e depressão (Andersen et al.,
2015).
Ampliando o olhar para as variáveis psicológicas na atuação com pacientes terminais e
em situações de luto, seja ou não por consequências de câncer, faz-se necessário abordar as
contribuições de Kübler-Ross 4 (1998), devido a sua influência nos estudos de PsicoOncologia (Holland & Wiesel, 2015). A autora, em seus estudos sobre a morte e o morrer,
Elisabeth Kübler-Ross aceitou “o desafio” de escrever um livro sobre a morte e o morrer, a partir de sua
atuação com “pacientes moribundos” (Kübler-Ross, 1998, p. 3). Em 1969, lançou a primeira edição do livro On
death and dying. Este, em sua 8ª edição no Brasil, foi traduzido em 1981 para o português, sob o título Sobre a
morte e o morrer (Kübler-Ross, 1998).
4
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defende que alguns estágios emocionais fazem parte do processo de enfrentamento do
paciente terminal, sendo eles: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. A autora
pontua que esses estágios não devem ser encarados como lineares e sequenciais, podendo ser
alternados ao longo do adoecimento; ela assevera também que devem ser respeitados como
forma de mecanismos de defesa necessários, em alguns momentos, quando se trata de uma
situação que é única e particular - o processo de morrer.
Segundo Kübler-Ross (1998), a negação é o mecanismo utilizado quando a pessoa,
ainda, não tem recursos pessoais para enfrentamento do diagnóstico terminal, seja pela forma
como foi realizada a comunicação da terminalidade (abrupta ou prematuramente), seja pelo
despreparo do indivíduo em lidar com a situação, podendo julgar o diagnóstico como sendo
errôneo ou de outra pessoa, por exemplo. A negação é uma defesa temporária, sendo logo
substituída por uma aceitação parcial, principalmente, quando é permitido um diálogo franco
acerca da sua situação de saúde.
Destarte, quando não é mais possível manter o estado de negação, este é substituído
pela fase de raiva, “sentimento de raiva, revolta, de inveja e de ressentimento” (Kübler-Ross,
1998, p. 55). É um importante estágio a ser identificado, uma vez que interfere
significativamente no relacionamento do paciente com seus familiares e com a equipe de
saúde, já que a raiva não é direcionada apenas ao adoecer, podendo ser propagada em todas as
direções e com todas as pessoas a sua volta. A autora frisa que, durante essa fase, é
terapêutico tolerar a raiva – racional ou não – do paciente (Kübler-Ross, 1998).
Já o terceiro estágio, chamado pela autora de barganha, apresenta-se por um curto
período de tempo. Tendo aprendido, ao longo da vida, que bons comportamentos geram
recompensas, os pacientes terminais tendem a barganhar acerca de seu adoecimento, quando,
por exemplo, “almeja um prolongamento da vida ou deseja alguns dias sem dor ou sem males
físicos” (p. 88) em troca de algum comportamento ou meta estabelecida (Kübler-Ross, 1998).
Ao perceber que não há como modificar a situação, quando as terapêuticas já não são
mais eficazes e que ele não tem mais o poder de fazer escolhas e ações visando à sua própria
cura, os pacientes entram na fase de depressão. Esta, em consonância com Kübler-Ross
(1998), é necessária e benéfica nesse processo, sendo alcançada quando o paciente consegue
superar suas angústias e ansiedade. Neste momento, é mister uma atenção especial da equipe
de saúde e dos familiares para, também, reconhecerem e aceitarem essa situação.
O paciente está prestes a perder tudo e todos a quem ama. Se deixarmos que exteriorize seu pesar,
aceitará mais facilmente a situação e ficará agradecido aos que puderem estar com ele neste estado de
depressão sem repetir constantemente que não fique triste. (Kübler-Ross, 1998, p. 93)
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Nesta fase, uma escuta atenciosa para aquilo que o paciente deseja, uma comunicação
com pouca ou nenhuma palavra, substituída por “um toque carinhoso na mão, um afago nos
cabelos, ou apenas, por um silencioso ‘sentar-se ao lado’” fazem toda a diferença (KüblerRoss, 1998, p. 94).
No último estágio apontado pela autora, a aceitação, o paciente está consciente de seu
morrer e consegue despedir-se, aos poucos, “com paz e aceitação” (p. 118), de seus
familiares, de pessoas e lugares significativos e, ainda, de sua própria vida. Anteriormente
tomado de raiva e sentimentos depressivos, nessa fase, o paciente terminal consegue, assim,
“completar seu fim próximo com um certo grau de tranquila expectativa. ... É como se a dor
tivesse esvanecido, a luta tivesse cessado e fosse chegado o momento de ‘repouso derradeiro
antes da longa viagem’” (pp. 117-118). A autora pontua ainda que, nesse momento, os
pacientes começam a apresentar comportamentos característicos, tais como: aumento da
necessidade de dormir e cochilar, preferem ficar sozinhos, optam por visitas curtas, passam a
contemplar pequenas coisas a sua volta e começam a comunicar-se por simbologias, gestos, e
também, pelo silêncio (Kübler-Ross, 1998).
Após esse recorte de suma relevância, no que tange aos cuidados dos pacientes que
são colocados frente a uma doença que ameaça a vida, cabe retornar à abordagem das
variáveis que influenciam negativamente na aceitação da doença, no processo e adaptação do
tratamento, bem como na qualidade de vida.

Distress
A conceituação de distress tem origem nos estudos de estresse, sendo aquele
considerado sua variável negativa, que causa prejuízos significativos à pessoa, podendo
desencadear danos físicos, fadiga e até mesmo a morte (Souza & Seidl, 2014).
Distress é entendido como uma
Experiência desagradável, multifatorial, de natureza psicológica (cognitiva, comportamental,
emocional), social, espiritual e/ou física que pode interferir na habilidade de enfrentar positivamente o
câncer, seus sintomas físicos e seus tratamentos. Distress estende-se ao longo de um contínuo, variando
desde de sentimentos normais de vulnerabilidade, tristeza e medos a problemas que podem tornar-se
incapacitantes como depressão, ansiedade, pânico, isolamento social e crises existenciais e espirituais.
(National Comprehensive Cancer Network [NCCN], 2018, p. DIS-2, tradução nossa)

O sofrimento por distress acomete o paciente oncológico quando este vivencia que as
demandas pessoais, sociais e práticas do adoecimento e do tratamento, incluindo-se suas
consequências, são elevadas e que seus recursos de enfrentamento são limitados para lidar
com essas questões (Mitchell, 2015; Souza & Seidl, 2014; Holland et al., 2010).
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A natureza do distress pode ser variada e influenciada por diversos tipos de situações,
sendo elas:






Problemas práticos, por exemplo: dificuldade para cuidar de crianças e da casa, preocupações e
dificuldade com plano de saúde e questões financeiras, ainda com transporte, trabalho e escola.
Problemas familiares com os filhos e companheiros.
Problemas emocionais, podendo envolver depressão, medos, nervosismo, tristeza, preocupação e
perda do interesse em atividades.
Envolvimento espiritual e religioso, podendo ser questionamentos acerca de pesar, mágoas, culpas,
desesperança, ou ainda preocupação com a morte e pós-morte e conflitos entre crenças religiosas x
tratamentos propostos.
Problemas/preocupações de ordem física: aparência, dificuldade em tomar banho ou vestir-se,
problemas de respiração, mudanças ao urinar e ao evacuar, problemas na alimentação, presença
de: fadiga, febre, sentimento de inchaço, mucosite, afta, náusea, dores, nariz seco, pele seca ou
coceira, mãos ou pés formigando, redução da capacidade de memória e concentração, problemas
ou dificuldades de ordem sexual, entre outros (NCCN, 2018, tradução nossa).

A grande incidência dessa variável, no cuidado dispensado ao paciente oncológico, e
sua influência negativa no processo e no tratamento, levaram pesquisadores de periódicos
oncológicos de referência5 a entender o distress como uma variável a ser triada na constância
de todo tratamento. Assim, o distress passou a ser considerado como o “sexto sinal vital” a ser
investigado em pacientes com câncer, ao lado dos quatros sinais vitais padrões da clínica
médica (temperatura corporal, pulso, frequência respiratória e pressão arterial) e do quinto
sinal vital oncológico, a dor (Bultz, Loscalzo, & Holland, 2015; Albuquerque & Pimenta,
2014; Decat, Laros, & Araujo, 2009).
Pela influência negativa no enfrentamento do câncer, diversos profissionais da
NCCN6, dentre eles, Jimmie Holland, elaboraram o Clinical Practice Guideline in Oncology:
Distress Management7 (Holland et al., 2010), o qual é constantemente atualizado. Neste guia,
é amplamente abordado que, por meio da adequada identificação do distress, a equipe de
saúde é capaz de disponibilizar uma série de intervenções multiprofissionais – seja pela
equipe médica e de enfermagem, seja por profissionais de saúde mental (psiquiatras e
psicólogos), assistentes sociais e/ou profissionais de capelania – cujo objetivo é melhorar o
enfrentamento do adoecer de câncer e de suas consequências, a adaptação ao tratamento, e,
consequentemente, a melhora na qualidade de vida (NCCN, 2018; Holland et al., 2010).
As intervenções multiprofissionais e o manejo do distress devem iniciar-se pelo
reconhecimento, por parte da própria equipe, dessa variável e de seu impacto negativo no
5

Psycho-oncology e Journal of Clinical Oncology (Decat et al., 2009).
NCCN é formada pela aliança, sem fins lucrativos, de 27 centros de referência de tratamento de câncer
dedicados à assistência ao paciente, a pesquisas e à educação. Tais centros se dedicam a melhorar a qualidade, a
eficácia e a eficiência do tratamento do câncer, de modo que os pacientes possam viver uma vida melhor
(NCCN, n.d., tradução nossa).
7
Atualmente, o guia está na versão 2.2018: NCCN Guidelines Version 2.2018 Distress Management (NCCN,
2018).
6
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adoecer oncológico, objetivando-se o seu rastreio e mapeamento, nas diferentes etapas do
tratamento, iniciando, preferencialmente, após o diagnóstico. Deste modo, sendo o distress
identificado como clinicamente significativo, as intervenções multidisciplinares para o seu
controle podem ser realizadas por meio de: psicoeducação; estabelecimento de uma relação de
confiança e empatia com a equipe responsável pelo tratamento; consideração em se
administrar medicação para gerenciar sintomas de dor, ansiedade e depressão; indicação de
psicoterapia; oferta de grupos psicoterápicos de apoio; oferta de apoio aos familiares dos
pacientes;

técnicas

de

relaxamento,

meditação

e

arteterapia,

além

de

suporte

espiritual/religioso, quando necessário (NCCN, 2018). Conforme Bultz et al. (2015), o
monitoramento das variáveis que interferem na saúde do paciente oncológico, sejam
biológicas ou psicológicas, é tão essencial para a melhoria do quadro clínico, como para a
qualidade de vida do paciente.

Depressão
Segundo Bottino, Fráguas e Gattaz (2009), pesquisas 8 apontam altas taxas de
prevalência de depressão em pacientes oncológicos, variando de acordo com o local do tumor,
o estágio clínico, o funcionamento físico limitado, a existência de suporte social e a adequada
identificação desta variável, entre outros fatores. Além da incidência do transtorno de humor,
decorrente da resposta ao adoecimento, alguns sintomas neurovegetativos próprios do câncer
e de seus tratamentos causam sofrimento e prejuízos aos pacientes, devendo, desta forma,
independentemente da etiologia dessa variável, ser mapeada e tratada. Nessa direção,
Fitzgerald, Miller, Li e Rodin (2015) apontam que a “depressão afeta mais de 30% de
pacientes com câncer, em algum momento, ao longo de sua experiência de doença, e tem
inúmeras consequências negativas; a sua identificação e manejo são aspectos importantes no
cuidado de qualidade do câncer” (p. 287, tradução nossa).
Bifulco e Faleiros (2014) destacam, no âmbito da Psico-Oncologia, alguns fatores de
risco para depressão, para os quais os profissionais devem ficar atentos, visando a uma rápida
abordagem terapêutica:



8

antecedentes pessoais de depressão maior;
antecedentes familiares de doença afetiva;
antecedentes de fibromialgia;

Os pesquisadores Raison e Nemerroff (2007) encontraram que a prevalência de depressão, em pacientes com
câncer, varia entre 22% a 29%, dependendo da metodologia utilizada para identificação da variável, e também
da diversidade do adoecimento. Já em hospital oncológico de São Paulo, de acordo com pesquisa realizada por
Citero, Nogueira-Martins, Lourenco e Andreoli (2003), a prevalência de depressão foi de 30,5% nos pacientes
internados em decorrência de câncer (Bottino et al, 2009).
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exposição e/ou abuso a determinadas drogas (p. ex., cigarro e álcool);
determinados cânceres, como os de mama, ginecológicos, retroperitoneais, cerebrais (primários ou
metástases) e de cabeça e pescoço, entre outros, tanto por seu caráter mutilatório quanto pelo
simbolismo atribuído aos órgãos afetados (p. ex., mama e testículo);
rede de suporte social precária, desempenho funcional diminuído (alto grau de dependência de
cuidadores);
dor física não tratada. (p. 452)

O transtorno depressivo tem como característica a presença de humor triste e vazio,
acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que causam sofrimento clinicamente
significativo e prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes
da vida do indivíduo. Os sintomas podem ser: humor deprimido; acentuada diminuição do
interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades; perda ou ganho significativo de
peso, sem fazer dieta; insônia ou hipersonia; agitação ou retardo psicomotor; sentimentos de
inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada; capacidade diminuída para pensar ou se
concentrar, ou indecisão; pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida recorrente sem
plano específico, uma tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. Para
que haja o seu diagnóstico, os sintomas devem estar presentes – de modo a causar prejuízo na
vida do paciente – por pelo menos duas semanas, sendo que o humor deprimido ou a perda de
interesse ou de prazer em atividades devem se encontrar presentes em quase todos os dias, na
maior parte do dia (American Psychiatric Association [APA], 2014, p. 160-162).

Ansiedade
A ansiedade é um sintoma que pode surgir em decorrência do adoecimento de câncer,
em diferentes fases da evolução da doença, dando destaque às etapas de prevenção e prédiagnóstico. Mesmo quando o diagnóstico de câncer ainda não foi confirmado, “a simples
menção do nome da doença pode acarretar comportamento de evitação” (V. Carvalho, 2008,
p. 258). A percepção negativa e o intenso medo podem causar prejuízo na adesão ao
tratamento, na evolução do câncer e na qualidade de vida do paciente (Greer, MacDonald, &
Traeger, 2015; V. Carvalho, 2008).
Os transtornos de ansiedade têm como característica a presença de medo e de
ansiedade excessivos, bem como perturbações comportamentais relacionadas, que causam
prejuízo na vida do indivíduo. Os diversos transtornos de ansiedade diferem entre si, nos tipos
de objetos ou situações que induzem medo, ansiedade ou comportamentos de esquiva, e,
ainda, na ideação cognitiva associada (APA, 2014). Segundo o Instituto Oncoguia (2013), a
ansiedade pode ser potencializada pelos seguintes medos: “morte ou processo de morte;
recidiva do câncer ou metástase; dor; perda de controle; dependência ou abandono; mudanças
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no corpo; procedimentos e exames, especialmente se envolver agulhas; certos tratamentos
como quimioterapia e resultado dos exames” (Instituto Oncoguia, 2013).
Os transtornos de ansiedade mais frequentemente relacionados com o adoecimento de
câncer são: transtorno de ajustamento, transtorno de pânico, fobias, transtorno de ansiedade
generalizada e transtorno de estresse pós-traumático (V. Carvalho, 2008). Em conformidade
com a quinta e mais recente edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais - DSM (APA, 2014), esses transtornos estão classificados em: (1) Transtornos de
Ansiedade, incluindo transtorno de pânico, fobias, transtorno de ansiedade generalizada; e (2)
Transtornos Relacionados a Trauma e a Estressores, incluindo os transtornos de adaptação e
de estresse pós-traumático.
Os principais critérios diagnósticos para esses transtornos são (APA, 2014):

Transtornos de ansiedade
Transtorno de pânico: refere-se a ataques recorrentes e inesperados, caracterizados
como “um surto abrupto (que pode ocorrer a partir de um estado de calma ou de um estado
ansioso) de medo intenso ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos”.
Apresentam uma ou ambas das seguintes características: “1. Apreensão ou preocupação
persistente acerca de ataques de pânico adicionais ou sobre suas consequências; 2. Uma
mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionada aos ataques” (APA, 2014,
p. 209). Os ataques são acompanhados de quatro ou mais dos seguintes sintomas:
1. Palpitações, coração acelerado, taquicardia;
2. Sudorese;
3. Tremores ou abalos;
4. Sensação de falta de ar ou sufocamento;
5. Sensação de asfixia;
6. Dor ou desconforto torácico;
7. Náuseas ou desconforto abdominal;
8. Sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio;
9. Calafrios ou onda de calor;
10. Parestesias (anestesia ou sensação de formigamento);
11. Desrealização (sensação de irrealidade) ou despersonalização (sensação de estar distanciado de si
mesmo);
12. Medo de perder o controle ou “enlouquecer”;
13. Medo de morrer. (APA, 2014, p. 208)

Fobia específica: é diagnosticada quando o indivíduo apresenta uma resposta imediata
de medo ou ansiedade acentuados acerca de um objeto ou situação particular, provocando
comportamento de evitação ou intenso sofrimento. A reação despertada é “desproporcional
em relação ao perigo real imposto pelo objeto ou situação específica e ao contexto social”. O
medo, ansiedade ou esquiva, geralmente, persiste por mais de seis meses, causando
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sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em
outras áreas importantes na vida do indivíduo (APA, 2014, p. 197).

Transtorno de ansiedade generalizada: é caracterizado pela presença de ansiedade e
preocupação excessivas acerca de diversos eventos ou de atividades, os quais o indivíduo
considera difícil de controlar e que lhe causam sofrimento clinicamente significativo ou
prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes na vida do
indivíduo (APA, 2014).
A ansiedade e a preocupação estão associadas com três (ou mais) dos seguintes sintomas:
1. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele.
2. Fatigabilidade.
3. Dificuldade em concentrar-se ou sensações de “branco” na mente.
4. Irritabilidade.
5. Tensão muscular.
6. Perturbação do sono. (p. 222)

Transtornos relacionados a trauma e a estressores
Transtorno de estresse pós-traumático: caracterizado pela vivência do indivíduo em
relação a episódios concreto de morte, ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual,
podendo ocorrer diretamente, por meio de testemunho, pelo conhecimento de que familiar ou
amigo próximo vivenciou ou, ainda, ser exposto de forma repetida ou extrema a detalhes
aversivos. Após ocorrência, além da evitação persistente de estímulos associados ao evento
traumático, devem apresentar um (ou mais) dos seguintes sintomas intrusivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Lembranças intrusivas angustiantes, recorrentes e involuntárias do evento.
Sonhos angustiantes recorrentes nos quais o conteúdo e/ou sentimento do sonho estão relacionados
ao evento traumático.
Reações dissociativas (p. ex. flashbacks) nas quais o indivíduo sente ou age como se o evento
traumático estivesse ocorrendo novamente;
Sofrimento psicológico intenso ou prolongado ante a exposição a sinais internos ou externos que
simbolizem ou se assemelhem a algum espectro do evento traumático;
Reações fisiológicas intensas a sinais internos ou externos que simbolizem ou se assemelhem a
algum espectro do evento traumático. (APA, 2014, p. 271)

Transtorno de adaptação: é diagnosticado quando, em resposta a um estressor ou a
estressores identificáveis, desenvolvem-se sintomas emocionais ou comportamentais, que
causam “sofrimento intenso desproporcional à gravidade ou à intensidade do estressor” e/ou
“prejuízos significativos no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes
da vida do indivíduo”. A resposta deve ocorrer dentro do período de três meses do início da
presença do estressor ou dos estressores e, após cedido(s) este(s) ou suas consequências, os
sintomas não deverão persistir por mais de seis meses (APA, 2014, p. 287).
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O cuidado com o paciente oncológico deve abranger, também, o rastreio de sintomas
de ansiedade, cujo objetivo é prevenir e tratar esse sofrimento. O tratamento para ansiedade
inclui uma variedade de intervenções farmacológicas e psicossociais. Dentre estas últimas,
pode-se assinalar: abordagens educacionais (providas por material impresso ou por palestras e
conversas com diferentes profissionais de saúde); terapias cognitivo-comportamentais
(Terapia Cognitivo-Comportamental, dessensibilização sistemática e manejo de estresse e
relaxamento); abordagens envolvendo relação mente-corpo (terapia baseada em mindfulness,
yoga e hipnose); terapias de suporte (terapia de suporte expressivo e aconselhamento) e
abordagens de medicina complementar e alternativa (acupuntura, massagem, aromaterapia e
arteterapia), dentre outras (Greer et al., 2015).
2.3

Instrumentos de triagem em Psico-Oncologia
Pesquisadores e clínicos da área de Psico-Oncologia vêm, cada vez mais,

desenvolvendo e utilizando instrumentos a fim de identificar e medir variáveis que interferem
negativamente no adoecimento de câncer. Dentre tais instrumentos, podem ser mencionados:
Psychological Distress Inventory (PDI), Brief Symptom Inventory (BSI), General Health
Questionnaire (GHQ), Symptom Checklist 90-R (SCL-90), Edmonton Symptom Assessment
System (ESAS), Emotion Thermometers (ET), Distress Thermometer (DT), Hospital Anxiety
and Depression Scale (HAD), Center for Epidemiologic Studies–Depression Scale, Beck
Depression Inventory (BDI), General Health Questionnaire–28, The Psychosocial Screen for
Cancer, Questionnaire on Stress in Cancer Patients–Revised, Rotterdam Symptom Checklist
(Mitchell, 2015; Souza, 2014; Vodermaier, Linden, & Siu, 2009).
As variáveis ansiedade, depressão e distress, apesar de serem encaradas pelas equipes
de saúde como sendo partícipes do adoecimento de câncer, sua intensidade e frequência
podem acarretar prejuízos significativos no contexto global de saúde, bem como na qualidade
de vida do paciente e de seus familiares. Apesar de, muitas vezes, os aspectos psicossociais do
adoecimento serem deixados de lado, sua identificação e adequado encaminhamento para
profissionais capacitados é de extrema importância para o atendimento amplo e integrado do
paciente (NCCN, 2018; Andersen et al., 2015; Greer et al., 2015; Fitzgerald et al., 2015;
Souza, 2014).
Em concordância com Souza (2014), em nível internacional, a prática no uso de
instrumentos de triagem emocional em Oncologia é realizada por profissionais não
psicólogos, principalmente por médicos e enfermeiros. A NCCN (2018) indica que o Distress
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Thermometer (DT)9, por exemplo, seja incluído na rotina de cuidado do paciente oncológico,
nas diversas etapas do tratamento, de preferência, inserido a partir dos primeiros contatos com
esse paciente. Assim, tal uso possibilita que a equipe de cuidado primário possa encaminhar
os pacientes para assistência em suas diversas necessidades, sejam elas: psicológicas, sociais,
espirituais e/ou biológicas.
No Brasil, os psicólogos da saúde, com foco em Psico-Oncologia, estão expandindo
sua atuação para além dos leitos e dos encaminhamentos para tratamento das variáveis
emocionais já estabelecidas. Deste modo, há mais proatividade tanto na prevenção quanto na
triagem e detecção precoce de comportamentos e de aspectos psicológicos que venham a
interferir, negativamente, na aceitação ou no tratamento do câncer (Souza, 2014). Nesse
contexto, o uso de instrumentos de triagem é de grande valia na prática do psicológico, uma
vez que:
Apesar da dedicação quase exclusiva aos aspectos psicológicos, na rotina diária de um serviço de
oncologia é improvável que os psicólogos consigam atender individualmente todo paciente iniciando
tratamento para o câncer, avaliando minuciosamente suas necessidades psicossociais. Raramente a
equipe terá profissionais em número suficiente para este tipo de abordagem, podendo encontrar nos
protocolos de triagem uma saída para identificar rapidamente aqueles que precisam de auxílio ou
apresentam características que indicam risco de não se adaptarem ao processo de adoecimento e
tratamento. (Souza, 2014, p. 42)

Cabe ressaltar que a utilização dos instrumentos não é suficiente para o tratamento das
variáveis psicológicas que afetam a evolução da doença e a qualidade de vida dos pacientes,
sendo necessário o adequado encaminhamento para tratamento psicológico e/ou psiquiátrico,
bem como para outras áreas de saber. Mitchell (2015) pontua que, quanto mais as equipes se
comprometerem com a triagem de sofrimentos psicológicos, maior potencial estas terão para
influenciar positivamente os encaminhamentos para cuidados psicossociais, possibilitando,
então, maior acesso à psicoterapia e à atenção psicossocial para a população que adoece de
câncer.

9

Distress Thermometer (DT) foi validado e traduzido no Brasil, por Decat et al. (2009), como Termômetro do
Distress (TD).
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3

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é o termo amplo que inclui os princípios
da terapia cognitiva – desenvolvida por Aaron Beck, na década de 60 – e a utilização de um
conjunto de técnicas cognitivas e/ou comportamentais para identificação e modificação de
pensamentos e de comportamentos disfuncionais (J. Beck, 2013; Knapp & Beck, 2008;
Knapp, 2004a). Em suas pesquisas, A. Beck, com objetivo de comprovar empiricamente sua
atuação, por meio de psicoterapia com pacientes depressivos, identificou cognições negativas
e distorcidas (principalmente relacionadas a fracasso, privação e perda) como características
fundamentais no modelo de crenças desses pacientes.
Ao propor testes de validação dessas cognições, por intermédio de técnicas
específicas, Beck constatou que, ao ter sucesso na modificação da forma de perceber a si
mesmo e as situações ao seu redor, o paciente apresentava melhoras significativas. Após
publicação de um ensaio clínico randomizado, em 1977, com objetivo de compartilhar com a
comunidade médica a eficácia da terapia cognitiva no tratamento de pacientes depressivos, A.
Beck pôde comprovar em seus achados que “a terapia cognitiva era tão efetiva quanto a
imipramina, um antidepressivo comum” (J. Beck, 2013, p. 26). A partir desse estudo, Beck e
demais pesquisadores foram, aos poucos, ampliando o entendimento acerca da forma de agir e
sentir dos indivíduos, a partir de suas cognições, chamada por Beck de modelo cognitivo, a
outros transtornos e problemas de ordem emocional e relacional (J. Beck, 2013; Knapp &
Beck, 2008; Knapp, 2004a).
Conforme Dobson e Dozois (2010), a terapia proposta por A. Beck é norteada por três
proposições fundamentais: “(1) A atividade cognitiva influencia o comportamento; (2) A
atividade cognitiva pode ser monitorada e alterada; e (3) O comportamento desejado pode ser
influenciado mediante a mudança cognitiva” (p. 4, tradução nossa). Por meio dessas
premissas, A. Beck conceituou o modelo cognitivo, apresentado de forma esquemática na
Figura 1, segundo o qual os pensamentos e crenças de cada pessoa influenciam as emoções e
os comportamentos acerca de determinada situação. A forma de agir e de reagir do indivíduo,
a cada evento de seu cotidiano, está intimamente relacionada com a percepção e interpretação
deste. (J. Beck, 2013; Dobson & Dozois, 2010; Saffi, Savoia, & Lutufo Neto, 2008; Knapp,
2004a).
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Figura 1 - Modelo cognitivo

Fonte: Knapp (2004a, p. 21).

O modelo cognitivo é organizado estruturalmente em três níveis de cognição, quais
sejam: pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças nucleares ou centrais.
Essas instâncias são constituídas a partir das vivências que os indivíduos têm em seu meio e,
por conseguinte, influenciam as reações emocionais, fisiológicas e comportamentais. Esse
modelo é dinâmico, “há uma interação recíproca de pensamentos, sentimentos,
comportamentos, fisiologia e ambiente” (Knapp, 2004a, p. 20). Para melhor compreensão do
modelo de Aaron Beck, faz-se necessário o entendimento desses níveis de cognição:
Os pensamentos automáticos são assim chamados por serem rápidos e surgirem
automaticamente na mente do indivíduo. Quando sujeitos a uma identificação e análise, são
os pensamentos mais superficiais e de mais fácil acesso à consciência, podendo ser
identificados na forma de palavras, imagens ou recordações (Greenberger & Padesky, 1999).
J. Beck (2013) ressalta que “os pensamentos automáticos podem ser avaliados de acordo com
sua validade e sua utilidade” (p. 160), sendo caracterizados como funcionais ou disfuncionais.
Esses pensamentos não são peculiares unicamente a pessoas com sofrimento psicológico; eles são uma
experiência comum a todos nós. Na maior parte do tempo, quase não temos consciência desses
pensamentos, embora com um pouco de treino possamos trazê-los facilmente à consciência. Quando
obtemos a percepção dos nossos pensamentos, podemos fazer automaticamente uma verificação da
realidade. (J. Beck, 2013, p. 159)

As crenças intermediárias são as atitudes, regras e pressupostos que nortearão os
pensamentos automáticos acerca de determinado evento; são usualmente expressas na forma
de afirmações do tipo “tenho que” ou “devo”. As crenças, quando disfuncionais, agem como
“convicções gerais que os indivíduos detêm a respeito do mundo e de si mesmos, que tornam
propensos a interpretar situações específicas de forma excessivamente negativa e
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disfuncional” (Clark, 1997, p.80). Segundo Knapp (2004a), essa instância intermediária é
influenciada quando as crenças nucleares são ativadas, como por exemplo:
Se, por alguma circunstância (p. ex., perda de emprego), os pressupostos (p. ex. ‘Devo sempre
sacrificar-me pelo bem-estar dos outros’) não estão sendo cumpridos, o indivíduo torna-se vulnerável ao
transtorno emocional quando as crenças nucleares negativas (p. ex. ‘Sou um fracasso, incapaz de ser
amado’) são ativadas. (p. 25)

Por fim, as crenças nucleares, absolutas ou centrais compõem o nível de cognição
mais profundo e enraizado acerca da percepção de si, das pessoas e do mundo. Elas são
construídas e estabelecidas por meio das vivências do indivíduo, “desde as experiências de
aprendizagem mais primevas e se fortalecem ao longo da vida, moldando a percepção e a
interpretação dos eventos, modelando nosso jeito psicológico de ser” (Knapp, 2004a, p. 22).
Isto posto, o objetivo da TCC é, por meio do entendimento do modelo cognitivo
particular de cada paciente, “produzir de várias formas uma mudança cognitiva - modificação
no pensamento e no sistema de crenças do paciente”, quando identificados como
disfuncionais e prejudiciais, visando “produzir uma mudança emocional e comportamental
duradoura” (J. Beck, 2013, p. 22). Para a aplicação da prática e das técnicas específicas da
TCC, J. Beck (2013) elenca 10 princípios fundamentais que devem nortear os terapeutas:
Princípio nº 1. A Terapia Cognitivo-Comportamental está baseada em uma formulação em
desenvolvimento contínuo dos problemas dos pacientes e em uma conceituação individual de cada
paciente em termos cognitivos.
Princípio nº 2. A Terapia Cognitivo-Comportamental requer uma aliança terapêutica sólida.
Princípio nº 3. A Terapia Cognitivo-Comportamental enfatiza a colaboração e a participação ativa.
Princípio nº 4. A Terapia Cognitivo-Comportamental é orientada para os objetivos e focada nos
problemas.
Princípio nº 5. A Terapia Cognitivo-Comportamental enfatiza inicialmente o presente.
Princípio nº 6. A Terapia Cognitivo-Comportamental é educativa, tem como objetivo ensinar o paciente
a ser seu próprio terapeuta e enfatiza a prevenção de recaída.
Princípio nº 7. A Terapia Cognitivo-Comportamental visa ser limitada no tempo.
Princípio nº 8. As sessões de Terapia Cognitivo-Comportamental são estruturadas.
Princípio nº 9. A Terapia Cognitivo-Comportamental ensina os pacientes a identificar, avaliar e
responder aos seus pensamentos e crenças disfuncionais.
Princípio nº 10. A Terapia Cognitivo-Comportamental usa uma variedade de técnicas para mudar o
pensamento, o humor e o comportamento. (pp. 27-31)

A estruturação da terapia deve ser realizada por intermédio de um plano claro de
tratamento e de uso de técnicas cognitivas e comportamentais, a partir da conceitualização
cognitiva de cada paciente (Rangé & Sousa, 2008). Seguindo a premissa de que o paciente
tem papel ativo na terapia, o primeiro passo no processo terapêutico é lhe explicar o que é o
modelo cognitivo e como os pensamentos automáticos e crenças influenciam seus
comportamentos, emoções e reações. Após a psicoeducação acerca do funcionamento do
modelo cognitivo e dos princípios fundamentais da TCC, o paciente e o terapeuta, com
auxílio das técnicas, identificarão os pensamentos automáticos, avaliando sua funcionalidade
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como: funcionais (quando são condizentes com a situação) e disfuncionais (quando a
percepção da realidade distorce o conteúdo, trazendo consequências negativas tanto no
comportamento, quanto nas emoções ou nas reações fisiológicas).
Pacientes com sintomas psicológicos e transtornos psiquiátricos apresentam
frequentemente distorção no modelo cognitivo, interpretando de maneira equivocada
situações neutras ou até mesmo positivas. Por meio da queixa do paciente acerca de situações,
sintomas e comportamentos que ele identifica como prejudicial ou que lhe causa incômodo, o
terapeuta busca identificar, junto com o paciente, quais os pensamentos disfuncionais
associados a esses eventos, para, então, iniciar o processo de reestruturação cognitiva (J.
Beck, 2013; Saffi et al., 2008; Knapp & Beck, 2008). J. Beck (2013) pontua que, durante as
sessões, o terapeuta deve
identificar esses pensamentos que são disfuncionais - isto é, aqueles que distorcem a realidade, são
emocionalmente angustiantes e/ou interferem na capacidade do paciente de atingir seus objetivos. ... As
pessoas costumam aceitar seus pensamentos automáticos como verdadeiros, sem reflexão ou avaliação.
A identificação, a avaliação e a resposta aos pensamentos automáticos (de uma forma mais adaptativa)
geralmente produzem uma mudança positiva no afeto. (J. Beck, 2013, pp. 159-161)

Na continuação do processo terapêutico, após a efetiva identificação e adequação dos
pensamentos automáticos disfuncionais e o consequente alívio dos sintomas, terapeuta e
paciente, com a utilização de técnicas específicas, passam a identificar as crenças tidas como
não adaptativas, que influenciam o modelo cognitivo desse paciente. Essas técnicas serão
utilizadas em conjunto, de acordo com a forma de pensar e de agir de cada paciente, podendo
ser: (1) examinando vantagens e desvantagens das crenças; (2) formulando novas crenças; (3)
questionamento socrático para modificação de crenças; (4) experimentos comportamentais
para testar crenças; (5) continuum cognitivo para modificar crenças; (6) role-play racionalemocional; e (7) uso de outras pessoas como ponto de referência para modificação de crenças
(J. Beck, 2013; Rangé & Sousa, 2008).
Diante do exposto, vê-se que o modelo cognitivo tem papel fundamental na forma de
interação com o mundo, nas relações interpessoais e consigo mesmo. Ao perceberem uma
situação de forma errônea, por intermédio da influência distorcida das crenças e dos
pensamentos automáticos, os pacientes tendem a desenvolver sintomas, comportamentos e
afetos inadequados à situação. A TCC busca a reestruturação cognitiva e a consequente
adaptação à realidade da situação em si (J. Beck, 2013; Knapp & Beck, 2008; Knapp, 2004a;
Clark, 1997).
Apesar de, originalmente, o modelo cognitivo e a proposta de Aaron Beck terem sido
desenvolvidos para o tratamento da depressão, a terapia cognitiva e suas variáveis têm sido
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amplamente utilizadas para os diferentes tipos de transtornos e sintomas psicológicos e/ou
comportamentais (J. Beck, 2013; Knapp & Beck, 2008). Assim, a TCC pode ser aplicada a
fim de promover mudanças cognitivas, emocionais e comportamentais objetivando um
melhor enfrentamento do câncer e aumentando, significativamente, a qualidade de vida do
paciente portador desta doença (Andersen et al., 2015; Moorey & Greer, 2012; Miyazaki &
Amaral, 2001).
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4

INTERFACE DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL E PSICOONCOLOGIA

Focadas no tratamento do câncer, as técnicas da Terapia Cognitivo-Comportamental
podem auxiliar na maximização do potencial de autocuidado, facilitando ao paciente tornar-se
corresponsável por seu tratamento junto à equipe de saúde, bem como preparando-o para
emitir respostas mais adaptadas à sua nova condição de saúde, seja esta temporária, durante as
sessões de quimioterapia, radioterapia e/ou cirurgia, seja permanente, decorrente de
consequências do tratamento (Andersen et al., 2015; Daniels, 2015; Moorey & Greer, 2012;
Miyazaki & Amaral, 2001). A forma de pensar e entender o câncer pode levar o paciente a
desenvolver transtorno de adaptação e distress em maiores ou menores intensidades; assim, a
terapia cognitiva, por sua natureza colaborativa, de curto prazo e por ter seu foco no aqui e
agora, ou seja, no momento atual de adoecimento e de seus significados, pode, com efeito,
auxiliar nesse processo de enfrentamento. A terapia cognitiva, no cuidado do paciente
oncológico, tem como objetivos: (1) identificar os pensamentos automáticos associados ao
sofrimento do paciente; (2) avaliar estes quanto a sua funcionalidade ou disfuncionalidade; e,
posteriormente, em sua terceira e última etapa, (3) ressignificar e encontrar significados
alternativos e funcionais que promovam melhor adaptação e reação ao adoecimento
(Schuyler, 2004).
Moorey e Greer (2012) desenvolveram uma metodologia bem estruturada, levando em
consideração as questões específicas e particulares do adoecer de câncer:
o paciente é ensinado quanto ao modelo cognitivo de ajustamento ao câncer e como seus pensamentos
contribuem para sua angústia. O componente educativo é importante, uma vez que fornece a análise
racional para as estratégias de enfrentamento que o paciente aprende durante a terapia. Cada sessão de
terapia é estruturada, definindo uma agenda para lidar com um ou mais problemas. Tarefas de casa
regulares são usadas para dar aos pacientes oportunidade de encontrar formas alternativas e mais
construtivas de pensar e de desenvolver novas estratégias de enfrentamento. (p. 69, tradução nossa)

Os autores supramencionados propõem diversos componentes terapêuticos que já
foram testados e avaliados em pacientes com câncer, tais como: técnicas de expressão
emocional, técnicas comportamentais (atribuições graduais de tarefas, agendamento de
atividade, experimentos comportamentais, relaxamento e distração), técnicas cognitivas
(identificação dos pensamentos, restruturação cognitiva envolvendo exames de evidências,
descatastrofização, avaliação de vantagens e desvantagens dos pensamentos, busca por
evidências mais funcionais e realistas e enfrentamento de autoafirmação) e técnicas
interpessoais, por meio de trabalho de casais, entre outros (Moorey & Greer, 2012). Assim,
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inúmeras técnicas da TCC podem ser aplicadas quando do adoecimento de câncer, visando a
uma melhora na qualidade de vida e na melhor estruturação cognitiva a respeito de si, de sua
doença e de seu futuro (Andersen et al., 2015; Moorey & Greer, 2012; Miyazaki & Amaral,
2001).
4.1

Terapia Psicológica Adjuvante (TPA)
A Terapia Psicológica Adjuvante (TPA), desenvolvida por Moorey e Greer, é um

programa breve e estruturado de psicoterapia em que os princípios da TCC são aplicados aos
problemas específicos dos pacientes com câncer. Concebida para ser utilizada em paralelo aos
tratamentos médicos oncológicos, a TPA “enfatiza a promoção de uma atitude positiva,
ajudando o paciente a colaborar e enfrentar o tratamento e reduzir o distress emocional”
(Moorey & Greer, 2012, p. 62, tradução nossa).
A TPA tem como características ser estruturada, de curta duração (até 12 sessões),
focada e orientada para problemas relacionados com o adoecimento de câncer, colaborativa
entre paciente e terapeuta, educacional (o paciente é ensinado sobre seu modelo cognitivo e
como identificar seus pensamentos automáticos e crenças), faz uso de dever de casa, utiliza
uma variedade de técnicas de tratamento psicoterápico, tais como comportamentais,
cognitivas e interpessoais, e é baseada no modelo cognitivo de ajustamento de cada indivíduo
(Moorey & Greer, 2012). Por meio dessa psicoterapia, os problemas que interferem na
qualidade de vida do paciente são, então, abordados utilizando-se diversas técnicas, como:
ensinamento do modelo cognitivo, identificação e registro de pensamentos automáticos
disfuncionais, ressignificação de pensamentos automáticos, técnicas de relaxamento, treino de
assertividade, entre outras que serão descritas detalhadamente.
De acordo com Moorey e Greer (2012), os principais objetivos da TPA são:
1. reduzir o distress emocional. 2. melhorar o enfrentamento do câncer por meio do desenvolvimento de
um espírito positivo de luta 3. promover no paciente uma sensação de controle pessoal sobre sua vida e
de participação ativa no tratamento do câncer. 4. desenvolver estratégias eficazes de enfrentamento para
lidar com problemas relacionados com câncer. 5. melhorar a comunicação entre o(a) paciente e seu/sua
parceiro(a). 6. incentivar a expressão de sentimentos, especialmente raiva e outros sentimentos
negativos, em um ambiente seguro. (p. 68, tradução nossa)

A TPA é realizada em um período de seis a doze sessões, com intervalos semanais,
cada sessão com uma hora de duração. É estruturada, definindo-se uma agenda para lidar com
um ou mais problemas citados pelos próprios pacientes. Assim, tal como na TCC de Beck,
um dos focos principais é ensinar ao paciente como funciona o modelo cognitivo e como este
pode influenciar seus comportamentos, sentimentos e atitudes. Na TPA, o paciente é
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orientado a examinar suas crenças sobre o câncer e tratá-las como hipóteses que podem ser
testadas e avaliadas quanto à sua adaptabilidade ou não, de modo que, juntamente com o
terapeuta, elaborará estratégias para enfrentamento do adoecimento e do tratamento do câncer
(Moorey & Greer, 2012).
4.1.1 Fases da terapia
Moorey e Greer (2012) apontam que, apesar de a TPA ser uma terapia estruturada,
deve haver uma abordagem flexível por parte do terapeuta, a fim de adaptar as técnicas
durante o curso das sessões, em resposta às necessidades e às singularidades intrínsecas a
cada paciente. Para manter a estruturação e o objetivo de uma terapia breve, é importante
considerar que a TPA tem três fases distintas, a saber: começo, meio e final da terapia, cada
qual com objetivos e técnicas diferentes para se chegar aos resultados almejados.
4.1.1.1

INÍCIO DA TERAPIA
A duração dessa fase dependerá da resposta apresentada pelo paciente quanto ao

entendimento do modelo cognitivo e de como os pensamentos e crenças influenciam nas
diversas situações do cotidiano e do adoecimento. Além da estruturação cognitiva, visa-se,
também, a estratégias de resolução de problemas. Essa etapa, que tem duração média de duas
a quatro sessões, objetiva (Moorey & Greer, 2012, tradução nossa):
1 Alívio de sintomas: o terapeuta trabalha com o paciente para desenvolver estratégias de enfrentamento
para problemas imediatos. Estes últimos geralmente envolvem tanto o distress, como depressão e
ansiedade ou crises de vida. Resolução de problemas e técnicas comportamentais, como distração,
relaxamento, atribuições de tarefas graduadas e agendamento de atividade, são utilizadas durante esta
fase.
2 Vivendo uma vida normal: o terapeuta explica os princípios de maximizar a qualidade de vida
disponível. O paciente e seu parceiro são ajudados a planejar o tempo juntos, de forma ativa e o mais
recompensador quanto possível, dentro das limitações da doença. A programação de atividades diárias é
usada como base para isso. O planejamento de atividades ajuda a:
● fortalecer o apoio,
● usar experiências de domínio e lazer para promover o controle,
● encorajar o paciente e seu parceiro a planejar novas metas.
3 Ensinando o modelo cognitivo: os objetivos citados acima (1 e 2) devem ser cumpridos dentro de uma
estrutura cognitiva. À medida que os problemas são definidos e identificados, são formulados em
termos cognitivos. O terapeuta repetidamente usa exemplos dos pensamentos e sentimento do paciente.
Com alguns indivíduos, pode ser possível começar o monitoramento de pensamentos automáticos
durante esse estágio.
4 Encorajando a expressão de sentimentos: o paciente é encorajado a expressar e a aceitar as emoções
negativas, tais como raiva e desespero, antes de serem submetidas a qualquer teste de realidade. (pp. 7172)
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4.1.1.2

ESTÁGIO INTERMEDIÁRIO
Segundo Moorey e Greer (2012), até o final do primeiro estágio e início do

intermediário, espera-se que o distress do paciente tenha sido aliviado e que ele já tenha
familiaridade com o modelo cognitivo de tratamento, podendo, assim, dar continuidade à
terapia no âmbito de uma estrutura mais explicitamente cognitiva, que dura em média de três
a seis sessões. Os objetivos dessa fase são (Moorey & Greer, 2012, tradução nossa):
1)

2)

3)

4.1.1.3

Ensinando o uso de monitoramento de pensamentos automáticos e os princípios básicos para
lidar com o pensamento disfuncional: o Registro de Pensamento Disfuncional (RPD) é usado
como regular tarefa de casa.
Continuando o processo de resolução de problemas: o foco muda gradualmente das prioridades da
primeira fase (por exemplo, redução de distress e lidar com crises de vida), para questões menos
urgentes mas igualmente importantes (por exemplo: isolamento social, problemas de comunicação
entre paciente e seu parceiro e dificuldade de enfrentar a imprevisibilidade do câncer).
Continuando o processo de combate ao câncer: a melhora da qualidade de vida ainda é uma meta,
mas agora, técnicas cognitivas são adicionadas às técnicas comportamentais. Alguns pacientes
podem querer explorar maneiras pelas quais eles mesmos podem realizar medidas ativas para
melhorar seu prognóstico. (pp. 72-73)

FINAL DA TERAPIA
Bem similar à TCC, na qual espera-se que, na etapa final do tratamento, o paciente

tenha aprendido a identificar os problemas, reavaliar seu modelo cognitivo e estabelecer
metas e estratégias de resolução de problemas; no caso da TPA, nessa fase final, espera-se
que o paciente tenha aprendido novas maneiras de engajar-se com sua situação de vida e
combater os pensamentos disfuncionais relacionados ao adoecer. Como parte integrante dessa
fase, o paciente aprende que novas situações estressantes e ansiosas poderão surgir e ele
disporá de recursos pessoais para lidar com futuros problemas (prevenção de recaída). Essa
fase pode durar de uma a três sessões, dependendo da resposta apresentada pelo paciente em
todo o processo. Os objetivos dessa fase são (Moorey & Greer, 2012, tradução nossa):
1)

2)

3)

Prevenção de recaídas: serão discutidas estratégias de enfrentamento que poderão ser utilizadas,
futuramente, caso haja recidiva do câncer, ou se outros estressores na vida do paciente ameaçarem
causar uma perturbação emocional. Com alguns pacientes, a discussão sobre recidivas do câncer e
morte pode ser apropriada.
Planejamento para o futuro: com a progressão da terapia e tendo um prognóstico razoavelmente
bom, objetivos a longo prazo podem ser discutidos. Casais são encorajados a planejar metas
realísticas para serem alcançadas em três, seis ou doze meses, e pensar em planos práticos para
alcançá-las.
Identificação de pressupostos e crenças centrais: para alguns indivíduos pode ser apropriado olhar
para as crenças que dão origem aos seus problemas emocionais e ajudá-los a mudar algumas das
regras e pressupostos que habitualmente se aplicam para si e para o mundo ao seu redor. Muitas
pessoas querem mudar seu estilo de vida como resultado da luta contra o câncer (exemplo: colocar
menos ênfase nas conquistas relacionada ao trabalho, viver mais saudavelmente). Essas mudanças
positivas podem ser discutias nesse estágio, se for apropriado. (p. 73)
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4.2

Técnicas utilizadas na Terapia Psicológica Adjuvante
A TPA utiliza uma série de técnicas cognitivas e/ou comportamentais para que o

paciente entenda como funciona o seu modelo cognitivo, para a reestruturação dos
pensamentos e das crenças disfuncionais; bem como, para as estratégias de resoluções de
problemas advindos do adoecimento (Moorey & Greer, 2012). Conforme Knapp e Beck
(2008), as técnicas da TCC são utilizadas pelo terapeuta como uma “abordagem colaborativa
e psicoeducativa” que objetiva:
1) monitorar e identificar pensamentos automáticos; 2) reconhecer as relações entre cognição, afeto e
comportamento; 3) testar a validade de pensamentos automáticos e crenças nucleares; 4) corrigir
conceituações tendenciosas, substituindo pensamentos distorcidos por cognições mais realistas; e 5)
identificar e alterar crenças, pressupostos ou esquemas subjacentes a padrões disfuncionais de
pensamento. (p. S59, tradução nossa)

Técnicas sugeridas por Moorey e Greer (2012) para serem utilizadas nas sessões da
TPA:

Psicoeducação
Um dos princípios da TCC é que ela é “educativa” (J. Beck, 2013, p. 29). A
psicoeducação é uma técnica a ser utilizada desde a primeira sessão, de modo que o paciente
deve ser ensinado sobre o funcionamento do modelo cognitivo e como este interfere em seus
comportamentos e atitudes; também deve ser explicitado o modo como a terapia funciona,
sendo fundamental enfatizar a importância de uma ativa colaboração e participação por parte
do paciente, bem como a relevância do uso das técnicas e dos deveres de casa. Em casos de
doenças como o câncer, a psicoeducação pode ser aplicada com o objetivo de:
orientar os portadores de doenças crônicas no manejo e enfrentamento de sua doença (p. ex. fornecendo
informações sobre sintomas, os fatores e a duração), bem como favorecer a adoção de um estilo de vida
mais saudável e a melhoria da qualidade de vida. ... abranger aspectos relacionados à percepção de risco
e da doença. (Kuhn, 2014, p. 19)

Identificação de pensamentos automáticos e Registro de Pensamentos Disfuncionais
O primeiro passo, em TCC, no tratamento psicoterápico, com pacientes oncológicos, é
escutar a demanda destes e quais são os problemas e situações que interferem negativamente
no processo de adoecimento (aceitação do diagnóstico, sintomas do câncer, tratamento e/ou
consequências). Após identificar os sintomas e/ou problemas que o paciente quer abordar, a
dupla terapeuta/paciente começa a explorar os pensamentos, sentimentos, comportamentos e
sensações físicas que estão associados à temática escolhida (Moorey & Greer, 2012). O
Registro de Pensamento Disfuncional é um instrumento que auxilia na identificação, no
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exame e na alteração de cognições, por meio do preenchimento sistemático de uma situação
que tenha feito o paciente mudar de humor e agir de forma inapropriada. Com as instruções:
“quando você notar seu humor ficando pior, pergunte-se ‘o que está passando no meu
pensamento?’, e anote logo que possível, o pensamento ou imagem, ... qual emoção,
sentimento ou estado de humor você sentiu quando teve este pensamento” (Knapp, 2004b,
139).
No caso de pacientes oncológicos, o processo de identificação de pensamentos
automáticos começa durante as sessões, nas quais
o terapeuta extrai pensamentos automáticos associados com problemas que o paciente está enfrentando,
e ensina-o como identificar seus próprios pensamentos negativos. A partir da primeira ou segunda
sessão, o paciente terá a tarefa de casa de monitorar seus pensamentos entre as sessões. Uma vez que
essas cognições foram reconhecidas, o próximo passo é aprender a testá-las. (Moorey & Greer, 2012, p.
70, tradução nossa)

Avaliando os pensamentos automáticos
Uma vez identificados os pensamentos automáticos que geram os sintomas ou
comportamentos indesejáveis, o paciente deve aprender a avaliá-los e testá-los. Para tal,
Moorey e Greer (2012) apontam os cinco métodos mais utilizados: teste de realidade,
procurando alternativas, retribuição, descatastrofização e análise de vantagens e desvantagens.
A seguir, uma abordagem acerca de cada um deles.

Teste de realidade: o paciente deve testar a validade do seu pensamento ou crença,
equalizando as evidências que suportam ou não a credibilidade do pensamento. Por
intermédio de um questionamento, o terapeuta pode extrair as verdades ou inverdades que
suportam a crença do paciente, analisando uma variedade de fontes, tais como:
1. experiência passada do paciente.
2. o conhecimento do paciente e a observação do comportamento e experiências de outras pessoas.
3. referência a fontes confiáveis de informações (p. ex.: livros, profissionais, etc.).
4. referência às normas do próprio paciente.
5. as regras da lógica cotidiana. (Moorey & Greer, 2012, p. 131, tradução nossa)

Procurando por alternativas: técnica que envolve a elaboração, por parte do
paciente, de outras possíveis alternativas para a situação proposta, ou seja, ele deve parar para
refletir sobre uma série de possibilidades de encarar determinada situação. Moorey e Greer
(2012) pontuam que pessoas com dificuldades de enfrentamento do câncer e sem esperanças
quanto ao futuro têm uma limitação na capacidade de avaliar outras alternativas, focando-se,
portanto, nas opções negativas. Por meio do foco nessa técnica, o terapeuta pode solicitar ao
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paciente pequenos cenários alternativos que poderiam fazer sentido para outras pessoas ou em
outras situações, assim, aos poucos, o paciente pode começar a superar a persistência no que
concerne aos pensamentos negativos e generalizados.

Reatribuição: tem como objetivo principal a redução de culpa e/ou raiva que
possivelmente o paciente possa sentir. No caso de pacientes oncológicos, é natural que
busquem e se fixem em culpados por sua doença, sejam eles mesmos ou outras
pessoas/situações (Morrey & Greer, 2012). Essa técnica “leva os pacientes a considerar todos
os possíveis fatores e indivíduos envolvidos em determinada circunstância, e então, a
ponderar um nível mensurável de responsabilidade a cada um desses fatores” (Knapp, 2004b,
p. 142), assim, esse exercício deve ser repetido até que o paciente tenha uma visão mais
adaptativa acerca de sua realidade.

Técnica de descatastrofização: procedimento utilizado para ressignificação de
superestimação catastrófica que alguns pacientes vivenciam. O paciente ansioso, segundo
Moorey e Greer (2012), tem a tendência não apenas de prever resultados ameaçadores e
catastróficos, mas de vivenciá-los como verdadeiros. A percepção do impacto devastador dos
eventos pode ser ressignificada por meio de questionamentos como: “Qual é o pior que pode
acontecer?, E se o pior acontecer, o que você fará? ... Alguma coisa muito ruim já aconteceu
com você antes? E como você superou?”, e sua adequada reflexão junto com o terapeuta
(Knapp, 2004b, p. 142).

Análise de vantagens e desvantagens: técnica que visa, após a identificação dos
pensamentos automáticos disfuncionais, à consideração, em conjunto, dos custos e dos
benefícios de se manter um determinado pensamento ou comportamento. A prática de refletir
e colocar no papel o impacto dessas vantagens e desvantagens permite ao paciente revisar sua
abordagem para lidar com problemas e estimula a motivação para mudanças de pensamento e,
consequentemente, de comportamento (Knapp, 2004b).

Treino de relaxamento
O treino de relaxamento consiste em um método comportamental simples e eficaz para
que pessoas ansiosas tenham controle de seus sintomas. “O relaxamento tem por objetivo
aliviar os sintomas ligados ao componente fisiológico da ansiedade, visando a interrupção da
associação aprendida entre hiperexcitabilidade autonômica e preocupação” (Kapczinski &
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Margis, 2004, p. 215). As técnicas de relaxamento devem ser ensinadas ao paciente para que
este possa usar quando estiver sentindo-se ansioso ou tenso. O relaxamento não deve ficar
restrito às sessões de psicoterapia, deve ser utilizado como estratégia de enfrentamento em
situações de estresse, como por exemplo, nas salas de espera para sessões de quimioterapia ou
de radioterapia, durante o procedimento ou, ainda, em situações sociais inéditas (Moorey &
Greer, 2012). J. Beck (2013) pontua que é de extrema importância que essa técnica seja
realizada, primeiramente, na sessão junto com o terapeuta, pois alguns pacientes
experimentam um efeito de estimulação paradoxal, podendo até ficarem mais ansiosos, assim,
essa situação pode ser manejada e controlada pelo terapeuta. Moorey e Greer (2012) destacam
a utilização de duas técnicas de relaxamento para pacientes oncológicos: Relaxamento
Muscular Progressivo e Exercícios de Respiração, acerca das quais “pesquisas sugerem que
essas duas técnicas são igualmente eficazes, porém cada paciente pode preferir uma ou outra”
(Moorey & Greer, 2012, p. 104, tradução nossa).

Relaxamento Muscular Progressivo, desenvolvido por Edmund Jacobson, na década
de 30, que, em suas pesquisas, “postulou que a aprendizagem do relaxamento muscular,
região por região, progressivamente, pode colocar em repouso, do ponto de vista mental,
territórios do cérebro correspondentes às partes do corpo assim relaxadas” (Figueiredo,
Giglio, & Botega, 2006, p. 490). Em um ambiente calmo, o terapeuta orienta o paciente a
relaxar, em sequência, diferentes grupos musculares, tensionando e relaxando cada parte do
corpo, até que ele consiga um relaxamento integral (Knapp, 2004b).
Exercício de Respiração, também conhecido como Treino de Respiração, tem por
finalidade prevenir a hiperventilação, regulando o ritmo e a frequência respiratória (Ito,
2004). O paciente deve repetir esse exercício uma ou duas vezes por dia, durante 20 minutos,
com objetivo de dominar a habilidade de controlar a sua respiração em situações de estresse e
de ansiedade. Moorey e Greer (2012) apontam três passos para a realização deste exercício:
1) Conscientização da respiração: o paciente deve ser ensinado a perceber sua
respiração, por meio do processo de inalação e de exalação profunda e de
percepção dos músculos que são usados no processo;
2) Contagem regressiva de 10 a 1: o terapeuta orienta o paciente a respirar
profundamente, sentindo a respiração diafragmática, e iniciar a contagem de 10
até 1, em intervalos de respiração lenta e profunda. Nas primeiras tentativas, o
terapeuta deve orientar o processo em voz alta, guiando o paciente;
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3) Deixando de lado a tensão por intermédio da expiração: ao final do processo
eliminação de ar dos pulmões, a tensão muscular naturalmente diminui. O
terapeuta, em cada contagem, deve pontuar que os músculos estão mais leves e
soltos, objetivando o relaxamento.

Programação de atividades e Planejamento futuro
No adoecimento oncológico, os pacientes reagem de formas diferentes quanto ao
tratamento e à qualidade de vida no futuro: uns têm uma visão pessimista e esperam pelo pior,
enquanto outros se apegam ao tratamento e às possibilidades positivas (Moorey & Greer,
2012). Normalmente, a rotina do paciente oncológico fica voltada para a doença e o
tratamento, com isso, muitos deixam de realizar atividades que podem ajudar no
enfrentamento e na melhora de sua qualidade de vida. “A programação de atividades é útil em
aumentar a autoeficácia do paciente e em encorajá-lo a buscar outras atividades que lhe deem
prazer” (Knapp, 2004b, p. 155). O planejamento e a programação gradual, em conjunto
paciente-terapeuta, constituem uma técnica eficaz para alteração de comportamentos não
saudáveis, bem como para inclusão de novas atividades e para o resgate de comportamentos
que anteriormente eram rotineiros e prazerosos para o paciente. A tarefa de pensar e escrever
objetivos de curto, médio e longo prazo é eficaz para o paciente no seu processo de doença,
na vida pessoal, na vida conjugal, na adaptabilidade das consequências do tratamento, entre
outros assuntos que possam incomodar o sujeito e, assim, impossibilitá-lo de buscar uma
melhor qualidade de vida (Moorey & Greer, 2012). Para tal, pode ser utilizado o modelo de
“Plano de Ação”10 proposto por Greenberger e Padesky (1999).

Solução de problemas
A TPA, tal como a TCC, é focada na resolução de problemas. Consoante Knapp
(2004b), no setting terapêutico, paciente e terapeuta estão sempre engajados na resolução de
problemas que interferem no bem-estar do paciente, desde a elaboração de prioridades até a
experimentação das estratégias, podendo seguir os seguintes passos:
1 - Identificar e especificar o problema.
2- Gerar soluções possíveis para lidar com o problema.
3 - Avaliar as consequências de cada uma das diferentes soluções encontradas.
4 - Escolher e colocar em prática a solução escolhida para ser testada.
5 - Avaliar os resultados obtidos com a solução selecionada.
6 - Se necessário, promover modificações e colocá-las em prática novamente. (Knapp, 2004b, pp. 156157)
10

O modelo de Plano de Ação encontra-se no Anexo E.
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Treinamento de assertividade
Esta técnica de habilidades sociais auxilia o paciente a fazer afirmações e solicitações
de forma legítima e efetiva. Para Knapp (2004b), o treinamento durante as sessões fortalece a
confiança para que o paciente comece a praticá-lo sozinho, em escalas de mais fáceis para os
mais difíceis de se realizar. Particularmente no que tange aos pacientes em se encontram em
situação de sensação de ameaça à vida e de medo, os treinamentos de comunicação e de
escuta ativa são de extrema importância.
Knapp (2004b) pontua que, no treinamento de comunicação, o paciente aprende a
elaborar e editar, de forma objetiva, aquilo que quer dizer, bem como aprende a ser claro na
comunicação do que espera dos outros. Importante, que o terapeuta e paciente observem a
forma de se comunicar em situações de medo e impotência, a fim de medir o nível de
agressividade, passividade, entre outros. Já no treinamento de escuta ativa, “o paciente
aprende a escutar e a solicitar mais informações acerca dos sentimentos e pensamentos dos
outros; parafraseia o que escuta (‘Você está dizendo que ...’); ... e tenta encontrar alguma
validade no que a outra pessoa está dizendo” (Knapp, 2004b, p. 157).
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5

OBJETIVOS

5.1

Objetivo Geral
A presente pesquisa teve como objetivo geral investigar a prática da Terapia

Cognitivo- Comportamental (TCC) no cuidado das variáveis psicológicas e comportamentais
acerca do adoecimento de câncer, por meio do programa de intervenção terapêutica proposto
por Moorey e Greer no Oxford Guide to CBT for people with cancer (2012), denominado de
Adjuvant Psychological Therapy (APT) e traduzido como Terapia Psicológica Adjuvante
(TPA).
5.2

Objetivos Específicos


Verificar se há presença das variáveis depressão, ansiedade e distress, por
intermédio dos instrumentos: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD)
e Termômetro de Distress (TD), bem como as intensidades de tais variáveis antes
e depois do programa de intervenção terapêutica;



Identificar crenças e pensamentos automáticos (modelo cognitivo) funcionais e
disfuncionais que influenciam no enfrentamento do câncer;



Avaliar se houve mudança de atitudes e de comportamentos no enfrentamento do
câncer, após a prática terapêutica proposta.
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6

MÉTODOS

O método utilizado na presente pesquisa foi o qualitativo, no formato de estudos de
caso. Gil (2009) aponta que o estudo de caso, quando concebido no âmbito da Metodologia de
Pesquisa Científica, possibilita analisar um caso em sua profundidade, considerando-se suas
múltiplas dimensões, e que, com suas regras e princípios, tais estudos “envolvem as etapas de
formulação e delimitação do problema, seleção de amostras, da determinação dos
procedimentos para coleta e análise de dados, bem como dos modelos para sua interpretação”
(Gil, 2009, p. 5). No campo da Psicologia, essa metodologia, segundo Shaughnessy,
Zechmeister e Zechmeister (2012), está associada, muitas vezes, à Psicologia Clínica, em que
os dados da pesquisa podem ser obtidos de diversas fontes, incluindo-se a “observação
naturalística e registro arquivísticos, entrevistas e testes psicológicos” (Shaughnessy et al.,
2012, p. 290). Os autores afirmam ainda que “estudo de caso é uma descrição e análise
intensiva de um indivíduo único”, e que “geralmente descreve a aplicação e os resultados de
um determinado tratamento”, sendo, desta forma, “uma fonte potencialmente rica de
informação sobre indivíduos” (Shaughnessy et al., 2012, p. 290).
O estudo de caso, tal como os demais tipos de metodologia científica, tem vantagens e
desvantagens que devem ser levadas em consideração no momento de escolha do tipo de
pesquisa, sendo fundamental ter uma visão crítica no que se refere ao seu uso e à forma de
elaborar os procedimentos e o método do estudo. Gil (2009) aponta como características
vantajosas: possibilidade de estudar em profundidade um caso, enfatizando o contexto em que
ocorrem os fenômenos; favorece a construção de hipóteses; possibilita o aprimoramento, a
construção e a rejeição de teorias; e ainda, a investigação em áreas inacessíveis por outros
procedimentos. Trata-se, desta forma, de um delineamento que atenta para a subjetividade dos
participantes e pode ser aplicado sob diferentes enfoques teóricos e metodológicos.
Diante do exposto, foi escolhido o estudo de caso como metodologia da presente
pesquisa, cujo objetivo principal é trazer o conhecimento e as técnicas da TCC no
atendimento de pacientes portadores de câncer, sendo necessário, para tal, um estudo
aprofundado sobre os participantes, sua subjetividade e a maneira particular de cada indivíduo
entender o seu próprio adoecimento.
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Participantes
Foram convidados a participar da pesquisa usuários que contataram, voluntariamente,
o Laboratório Chronos, em busca de assistência em Psico-Oncologia, no período11 de outubro
de 2016 a outubro de 2017, e que atenderam aos seguintes critérios:
Critérios de inclusão


Novos usuários do Laboratório Chronos que, naquele momento, buscavam
assistência psicológica em consequência do câncer;



Idade superior a 18 anos;



Pacientes que, voluntariamente, aceitaram participar da pesquisa, mediante leitura
e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice
A).

Critério de exclusão


Familiar de pacientes com câncer.

Atenderam aos critérios supradescritos duas pacientes diagnosticadas com câncer,
ambas do sexo feminino. A primeira, denominada Amanda (nome fictício), iniciou os
atendimentos no dia 05 de outubro de 2016 e finalizou o 14º encontro no dia 02 de fevereiro
de 2017; a segunda, Bianca (nome fictício) teve uma janela de encontros no período referente
ao dia 28 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017. Os estudos de caso das duas
participantes encontram-se descritos no quinto capítulo da presente dissertação, intitulado
“Análise dos Resultados”.

Laboratório Chronos - Centro Humanístico de Recuperação em Oncologia e Saúde
O Laboratório Chronos é um espaço de referência em atendimento, supervisão e grupo
de estudos em Psico-Oncologia. É vinculado ao Departamento de Psicologia Cínica do
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP) e coordenado pela Prof.ª Dr.ª
Elisa Maria Parahyba Campos Rodrigues. Em consonância com Campos (1998), o
Laboratório Chronos teve início em 1994, por meio do trabalho de profissionais de saúde
voluntários e de alunos de graduação e pós-graduação em Psicologia, na cidade de Guarulhos
(SP), cujo objetivo era criar um serviço de assistência em Psico-Oncologia para grupos de
pacientes com câncer. A coordenadora, Prof.ª Dr.ª Elisa Maria Parahyba Campos Rodrigues,
11

O período foi estabelecido de acordo com a data de aprovação, em 19 de setembro de 2016, pelo Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. A pesquisa
somente teve início após a devida aprovação. A data de término foi estabelecida em conformidade com o tempo
adequado para que a pesquisadora pudesse proceder à análise dos resultados e, por conseguinte, à conclusão da
pesquisa.
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teve como norte o Programa Simonton - modelo de atendimento em grupo, apresentado no
livro intitulado “Com a vida de novo: uma abordagem de auto-ajuda para pacientes com
câncer”, dos autores Simonton et al. (1987).
Atualmente, localizado nas instalações do Instituto de Psicologia da Universidade de
São Paulo, o Laboratório Chronos dispõe de: quatro psicólogos, alunos do Programa de PósGraduação em Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP; quatro psicólogos
voluntários; e duas alunas de graduação em Psicologia, os quais atendem gratuitamente aos
pacientes com câncer e familiares de pacientes. Os participantes do Chronos, além de
realizarem atendimentos em Psico-Oncologia à população, desenvolvem pesquisas e
apresentam trabalhos em congressos e eventos científicos na área de Psicologia da Saúde e
Psico-Oncologia (Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, n.d.).

Procedimentos
Durante a entrevista no Laboratório Chronos, caso o usuário atendesse aos critérios
supracitados, era realizado o convite para participação da pesquisa. As pacientes que
aceitaram participar leram o TCLE, tiraram suas dúvidas e assinaram o referido termo, dando
sua anuência para colaboração no estudo.
Na ocasião do primeiro encontro, foi exposto que a pesquisa ocorreria em 14
encontros, de modo que seria composta pelo preenchimento de dois instrumentos, quais
sejam, o Termômetro do Distress (TD) e a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão
(HAD), e por 12 sessões de psicoterapia cujo foco era o adoecer oncológico. Os encontros
ocorreram nas instalações do Laboratório Chronos, no Instituto de Psicologia da Universidade
de São Paulo e se deram consoante a seguinte programação:
1. 1º Encontro: Entrevista no Laboratório Chronos, convite para participação na
pesquisa e apresentação do TCLE. Os participantes que aceitaram colaborar,
voluntariamente, com a pesquisa, após a assinatura do TCLE, responderam aos
instrumentos: HAD e TD.
2. 2º a 13º Encontro - Aplicação do instrumento TD (em cada sessão) e sessões da
Terapia Psicológica Adjuvante (TPA), segmentadas em três fases, a saber:
o

fase inicial;

o

fase intermediária;

o

fase final.

3. 14º Encontro - Fechamento dos atendimentos, troca de feedback entre paciente e
terapeuta, aplicação dos instrumentos HAD e TD e encerramento da pesquisa.
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Instrumentos
Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD)
A Escala Hospitalar de Depressão e Ansiedade (HAD) foi desenvolvida, em 1983, por
Zigmond e Snaith, a fim de ser utilizada, na prática clínica hospitalar, como instrumento de
detecção de depressão e ansiedade, bem como para medir sua gravidade, objetivando, assim,
o adequado manejo dessas variáveis (Faro, 2015; Botega, Bio, Zomignani, Garcia Junior, &
Pereira, 1995). Em especial no que concerne à clínica oncológica, a HAD é amplamente
utilizada por não incluir sintomas vegetativos, tais como insônia, fadiga, taquicardia, anorexia
e perda de peso, que podem ser confundidos, também, com o repertório da própria doença e
do tratamento (Botega & Dalgalarrondo, 2006; Botega et al., 1995; Ibbotson, Maguire, Selby,
Priestman, & Wallace, 1994).
Ibbotson et al. (1994) fizeram uma comparação de três instrumentos aplicados a
pacientes oncológicos (pacientes em remissão, pacientes com câncer estável e pacientes com
adoecimento progressivo) para verificar a eficácia do rastreamento dos sintomas de ansiedade
e depressão nessa população. Ao fazer uma correlação com os critérios diagnósticos do DSM
III12, por meio de avaliação psiquiátrica, tais autores verificaram a eficácia dos instrumentos:
Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD), General Health Questionnaire (GHQ
28) e Rotterdam Symptom Checklist (RSCL), em pares de aplicação (GHQ 28 + RSCL, RSCL
+ HAD e HAD + GHQ 28). Segundo apontam os autores, os três instrumentos cumpriram
com a função de triar as variáveis ansiedade e depressão, porém, o HAD e o RSCL foram os
mais efetivos na detecção de transtorno de depressão maior e transtorno de ansiedade
generalizada como comorbidade em pacientes oncológicos. O HAD demonstrou melhor
desempenho na amostra geral com 513 participantes, tendo uma sensibilidade de 80% e
especificidade de 76%. Outros resultados importantes: o HAD foi o instrumento que melhor
identificou os pacientes que tinham um transtorno de humor, apesar de a doença já estar em
remissão, além de ser considerado melhor questionário para os pacientes com câncer estável
e, também, para pacientes que se encontravam em tratamento ativo contra o câncer.
Importante salientar que, consoante com a pesquisa, o melhor desempenho do HAD em
pacientes submetidos a tratamentos de radioterapia e de quimioterapia sugere que a ausência
de itens somáticos no teste evita que os efeitos colaterais do tratamento contaminem o
resultado da pesquisa (Ibbotson et al., 1994).
12

Atualmente, a versão em vigor do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da American
Psychiatric Association é a 5ª edição (DSM-5), de 2014.
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A HAD é uma escala de autopreenchimento com 14 itens divididos em duas
subescalas (sete itens referentes à ansiedade e sete concernentes à depressão), em cada uma
delas, pontuações superiores a sete são sugestivas para quadros de ansiedade e/ou depressão.
Em uma folha com o crivo dobrado, o paciente responde às 14 afirmativas, tendo que escolher
uma, dentre as quatro opções disponíveis, quanto à veracidade e à frequência (por exemplo:
na maior parte do tempo, boa parte do tempo, de vez em quando ou nunca). No final da
aplicação, para cada item, o avaliador atribui uma pontuação com valores de zero a três,
conforme o crivo (Faro, 2015; Botega & Dalgalarrondo, 2006; Botega et al., 1995).
A validação em português da escala HAD foi realizada por Botega et al. (1995) com
78 pacientes em clínica médica de hospital geral, sendo 13% destes, com neoplasias.
Levando-se em consideração a prevalência de transtornos de humor em pacientes internados,
em hospital geral13, os autores conduziram uma pesquisa que fazia uso de uma entrevista
psiquiátrica estruturada, a Clinical Interview Schedule (CIS-R), com objetivo de identificar se
a escala HAD poderia ser utilizada, na prática clínica brasileira, como instrumento de triagem
para casos de transtornos de humor. Como resultado da pesquisa, os autores identificaram que
as subescalas da HAD (subescala de ansiedade e subescala de depressão) apresentaram
índices de consistência frequentemente encontrados em instrumentos psiquiátricos, sendo,
portanto, de grande valia a sua utilização para o auxílio na detecção de transtornos de humor
que poderiam passar despercebidos na clínica médica.

Termômetro do Distress
Outro instrumento amplamente utilizado no adoecimento de câncer é o Distress
Thermometer, validado e traduzido no Brasil como Termômetro do Distress (TD), segundo
Decat et al. (2009). Mitchell (2015), em uma pesquisa recente acerca dos diferentes
instrumentos de triagem de distress em Psico-Oncologia, pontua que estudos envolvendo o
TD sugerem uma sensibilidade de modesta a boa, uma especificidade modesta, porém, com
alta aceitabilidade dos participantes, fator este que é de extrema importância para o sucesso de
um atendimento amplo e integral do paciente. Um dos fatores que influencia a aceitação deste
instrumento, tanto pelos pacientes quanto pelas equipes de saúde, é a escolha e o uso da
terminologia distress, haja vista esta soar menos estigmatizante e não rotuladora quanto os

13

Referências citada pelos autores: Lloyd, G. (1991). Textbook of general hospital psychiatry. London,
Churchill Livingstone: Edinburgh; e também Mayou, R., & Hawton, K. (1986). Psychiatric disorder in the
general hospital. J. Psychiat, 149(2), 172-190.
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termos psicológicos e psiquiátricos: depressão, ansiedade e estresse (NCCN, 2018; Holland &
Wiesel, 2015; Mitchell, 2015).
O instrumento TD e Lista de Problemas (Distress Thermometer and Problem List for
Patients) foram desenvolvidos pela NCCN, bem como o NCCN Guideline Distress
Management, protocolo de manejo de distress (NCCN, 2018; Holland et al. 2010). O
instrumento foi desenvolvido com objetivo de ser aplicado em diferentes fases do tratamento
oncológico (diagnósticos, remissão, recidiva, progressão e complicações relacionados com o
tratamento), visando à identificação da variável distress e, caso necessário, o adequado
encaminhamento para terapêuticas não medicamentosas, realizadas em associação ao
tratamento médico, sendo elas: Serviço Social, Psicologia e Serviço de Capelania (NCCN,
2018).
Segundo o NCCN Guideline Distress Management (2018), o TD é uma ferramenta,
autoavaliativa, composta por duas partes. Na primeira etapa do instrumento, o paciente pontua
seu nível de distress no desenho de um termômetro graduado em uma escala de 0 (sem
distress) a 10 (distress extremo), sendo que uma pontuação igual ou superior a quatro sugere
nível clinicamente significativo da variável. Nesse caso, o paciente deve responder à segunda
parte do instrumento, denominada Lista de Problemas, composta por 39 itens, segmentados
em cinco categorias diferentes: problemas práticos, problemas familiares, problemas
emocionais, envolvimento espiritual/religioso e problemas físicos (NCCN, 2018; Decat et al.,
2009).
Essa ferramenta de fácil e rápida aplicação tem como objetivo: (1) a autoavaliação
acerca do nível de distress; e (2) a identificação dos fatores que podem agravá-lo,
possibilitando, assim, o planejamento de programas de intervenção voltados às necessidades
do paciente (NCCN, 2018). Esses objetivos podem ser alcançados em diversos níveis
(primário, secundário e terciário) de atendimento a pacientes oncológicos, levando-se em
consideração que a “simplicidade e eficácia do Termômetro do Distress, que pode ser
aplicado por qualquer profissional de saúde, tornam possível a sua inclusão na rotina de
atendimento em oncologia” (Decat et al., 2009, p. 258).
O TD foi adaptado e validado em português por Decat et al. (2009), tendo sido
aprovado pelos autores Holland e Roth. O instrumento, na versão em português, teve uma
adaptação, no que se refere à inclusão da categoria “não se aplica” à Lista de Problemas, para
os casos em que a categoria “sim” e “não” não correspondem à realidade (Decat et al. 2009).
Para sua validação, os autores fizeram uma comparação com a HAD, de modo que obtiveram
resultados que indicaram sensibilidade de 82% e especificidade de 98%; desta forma, a
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pesquisa pôde considerar que o instrumento é viável e eficiente para triagem do distress.
Segundo os autores, a validação e adaptação do TD em português permite a aplicação, no
contexto brasileiro, deste instrumento de medida, com o objetivo de identificação da variável,
em diferentes momentos do adoecimento, por diferentes membros da equipe de saúde,
favorecendo, assim, a possibilidade de encaminhamento e de intervenção psicológica dos
pacientes que sofrem com distress (Decat et al., 2009).

Sessões da Terapia Psicológica Adjuvante
Para a identificação do modelo cognitivo acerca do processo de saúde-doença, as
voluntárias da presente pesquisa participaram de um atendimento clínico, com ênfase na
Psico-Oncologia e na proposta terapêutica da TPA, em que foram utilizadas técnicas para
identificação dos pensamentos automáticos e das crenças referentes ao adoecimento de câncer
e seu enfrentamento. Pela estruturação e detalhamento da proposta terapêutica de
aplicabilidade das técnicas da TCC ao adoecimento oncológico, a TPA foi escolhida como
base de terapia norteadora dessa pesquisa. Os autores Moorey e Greer desenvolveram, em
2002 (reeditado em 2012), o Oxford guide to CBT for people with cancer, na Inglaterra, onde
apresentam a TPA de maneira estruturada com técnicas voltadas à situação de enfrentamento,
aceitação e adaptação dos pacientes oncológicos ao seu diagnóstico, ao tratamento e às suas
consequências. As características, técnicas e orientações da TPA14 foram traduzidas para o
português para a elaboração de um programa de atendimento estruturado em 12 sessões, de
acordo com os fundamentos da TCC propostos por Beck.
Para complementar a assistência psico-oncológica, a pesquisadora se propôs investigar
as variáveis psicológicas que mais interferem negativamente nesse processo: depressão,
ansiedade e distress, por meio dos instrumentos HAD e TD. Esse mapeamento é de extrema
importância pois, se o paciente estiver vivenciando sofrimento psicológico por ansiedade,
depressão e/ou distress, essas variáveis devem ser levadas em consideração e tratadas,
também, durante as sessões de terapia.
O TD foi aplicado em cada sessão de atendimento com o objetivo de estimular as
participantes a refletirem acerca de sua qualidade de vida e dos fatores (lista de problemas)
que interferiam no enfrentamento negativo do adoecimento/tratamento. Os fatores
identificados foram trabalhados durante a sessão, com objetivo de identificar pensamentos

14

Os objetivos, características e fases da TPA, bem como as técnicas utilizadas foram descritos nos itens 4.1 e
4.2 dessa dissertação, entre as páginas 49-57.
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automáticos disfuncionais que pudessem estar dificultando esse enfrentamento e,
posteriormente, avaliar juntos – paciente e terapeuta – estratégias de resolução de problemas.
Durante as sessões de psicoterapia, a pesquisadora utilizou técnicas específicas da
TCC para auxílio na identificação dos pensamentos automáticos e das crenças disfuncionais,
como é o caso da folha de Registro de Pensamento Disfuncional (RPD) 15 e folha de Plano de
Ação16.

15
16

Modelo de Moorey e Greer (2012), constante no Anexo D.
Modelo de Greenberger e Padesky (1999), constante no Anexo E.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os instrumentos Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD) e Termômetro
do Distress (TD), que foram utilizados para identificação e mapeamento das variáveis
ansiedade, depressão e distress, foram avaliados de acordo com as orientações das validações
e traduções para o português, realizadas, consequentemente, por Botega et al. (1995) e por
Decat et al. (2009)17.
Durante os 14 encontros, os escores foram identificados e mapeados, sendo tidos
como informações importantes para que as técnicas aplicadas fossem direcionadas para
atenuar as variáveis que interferiram negativamente no processo. Com auxílio da lista de
problemas do TD (Decat et al., 2009), os participantes apontaram sintomas e queixas que
deveriam ser tratados com objetivo de amenizar o distress envolvido no adoecimento.
A estruturação da terapia e a análise dos resultados da TPA foram norteados segundo
o Oxford guide to CBT for people with cancer (Moorey & Greer, 2012). A maior fonte de
informação da pesquisa proposta foi o conteúdo absorvido durante os atendimentos clínicos,
por intermédio da TPA: o modelo cognitivo de cada participante, a identificação de
pensamentos automáticos e das crenças disfuncionais, sua restruturação cognitiva e a
aquisição de novos e mais saudáveis repertórios de reações e comportamentos, objetivando
melhor adaptação à doença e às consequências dos tratamentos oncológicos propostos, bem
como identificação das características pessoais positivas e adaptativas que deviam ser
valorizadas e potencializadas.

17

Os instrumentos foram descritos no item anterior, nas páginas 62 a 66.
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ANÁLISE DOS ASPECTOS ÉTICOS

Os aspectos éticos do presente trabalho foram preservados de acordo com as leis e
regulamentações vigentes, tendo como norteadores tanto a Resolução nº 196/96 (Ministério
da Saúde, 2012), revista em 2012, como o 3º Código de Ética do Profissional Psicólogo, em
vigor desde 2005 (Conselho Federal de Psicologia, 2005). A participação neste estudo foi de
caráter voluntário, tendo sido preservadas as identidades das pacientes, para que estas não
sofram quaisquer danos decorrentes da pesquisa. As informações obtidas pela pesquisadora
foram utilizadas mediante autorização dos participantes, validada por meio da aceitação e
assinatura do TCLE. O objetivo da pesquisa e o termo foram lidos em conjunto com os
participantes a fim de esclarecer quaisquer dúvidas que poderiam surgir e de reafirmar que a
participação é de carácter voluntário, sendo que tais participantes poderiam retirar o seu
consentimento a qualquer momento, sem que isto lhes acarretasse qualquer tipo de prejuízo.
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, CEPH-IPUSP, por meio
do parecer nº 1.734.907.
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RESULTADOS

Os estudos de caso das duas participantes da pesquisa foram descritos a seguir. Para
uma melhor compreensão das experiências que influenciaram o enfrentamento do atual
diagnóstico de câncer, os relatos encontram-se divididos em história pessoal, histórico da
doença e histórico dos atendimentos no Laboratório Chronos. Os dados pessoais e principais
informações sobre o adoecimento de cada participante foram listados no Quadro 2, a fim de
situar o leitor e facilitar o acompanhamento dos estudos de caso.
Quadro 2 - Dados gerais das participantes da pesquisa

Participante (nome fictício)

Estudo de Caso 1
Amanda

Estudo de Caso 2
Bianca

Idade

39 anos

52 anos

Estado civil

Solteira

Casada

Escolaridade

Ensino Médio

Ensino Superior

Profissão/Ocupação

Desempregada

Acupunturista

Tipo de câncer

Câncer de colo de útero

Câncer de mama

Fase da doença no momento Investigação diagnóstica

Em

da busca pelos atendimentos

quimioterápico

Quem

encaminhou

tratamento

para Recomendação do genitor, Encaminhamento

assistência psicológica

após sugestão de sua cliente, profissional:
psicóloga, psico-oncologista.

de
assistente

social.

Tratamento realizado por Sistema Único de Saúde - Clínica e Hospital particular
meio de

SUS.

cobertos

pelo

Plano

de

Saúde.
Fonte: produção do próprio autor.

9.1

Estudo de caso 1: Amanda
Amanda (nome fictício), paciente do sexo feminino, 39 anos, natural do Paraná,

solteira, sem filhos, Ensino Superior incompleto, atualmente desempregada, religiosa
(frequenta a Igreja Batista). Filha de pais separados, Amanda tem três irmãs: uma de 39 anos
(gêmea), uma de 31 e a mais nova, fruto do atual relacionamento do pai, de nove anos. Foi
diagnosticada com câncer de colo do útero em agosto de 2016. Depois de cinco meses, após
novos exames, teve o diagnóstico fechado e foi encaminhada para procedimento cirúrgico
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para retirada do tumor. A cirurgia foi realizada, com sucesso, em fevereiro de 2017. Iniciou o
atendimento em Psico-oncologia no Laboratório Chronos em 05 de outubro de 2016.
9.1.1 História pessoal
Amanda mudou-se para a cidade de São Paulo, com sua família, aos três anos de
idade. Seu pai, que veio para São Paulo para “ganhar a vida”, sempre trabalhou muito e foi
um exemplo de determinação e dedicação. Amanda começou a trabalhar aos 17 anos de idade,
como manicure. Trabalhou por 22 anos na área, fez cursos e destacou-se devido à sua intensa
rotina de trabalho, sendo reconhecida como uma excelente profissional. Decidiu, por
influência do pai, cursar o Ensino Superior. Ingressou na faculdade de psicologia, mas, aos 30
anos, devido ao diagnóstico de depressão, interrompeu os estudos e, também, suas atividades
como manicure. Depois de dois anos, retornou ao salão em que trabalhava, relatou que
sempre foi muito boa e que ganhou muito dinheiro, porém, não tinha limites quanto a horas de
trabalho (na maior parte do tempo, sentada), suas pausas para almoço eram breves e não
tirava férias. Em 2012, abriu, com a ajuda financeira do pai e em parceria com as irmãs, um
salão de beleza próprio, conciliando trabalho e estudos. Nessa ocasião, cursava técnico de
fotografia, mas, faltando um ano para terminar, interrompeu, novamente, devido à rotina
intensa de trabalho, aliada à administração do salão. Quatro anos depois da abertura do
estabelecimento, por conta de crise financeira, teve que interromper as atividades. Por não
querer retornar ao trabalho na condição de manicure contratada, buscou uma nova forma de
ganhar dinheiro. No ano de 2016, comprou, com o dinheiro da venda dos itens do salão e com
ajuda do pai, um carro para prestar serviços de táxi. Exerceu esta atividade por três meses,
quando foi diagnosticada com câncer e teve como recomendação médica não trabalhar tantas
horas sentadas (sua média de atividade como taxista era de 16 horas, por dia, dirigindo).
Atualmente, Amanda não trabalha e sua rotina é em torno da busca de um tratamento médico
para o câncer.
No relacionamento familiar, Amanda relatou ser muito próxima do seu pai e de suas
irmãs bilaterais. Com a separação dos pais, ela escolheu morar com seu genitor. Acompanhou
o namoro do pai com a atual mulher e o nascimento da irmã mais nova, até que, em 2015,
decidiu sair da casa do pai, em decorrência das dificuldades de relacionamento com a nova
família. Foi morar sozinha, em uma das casas do outro terreno do pai, na qual suas irmãs
bilaterais também moram. Seu pai, que montou uma oficina de tapeçaria quando se mudou
para São Paulo, teve sucesso em suas atividades e, atualmente, ajuda financeiramente as
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filhas, os irmãos e sustenta sua família (esposa e filha menor). Depois do diagnóstico de
câncer, Amanda passou a ser sustentada pelo pai, que paga as contas de casa, as contas do
cartão de crédito e os exames necessários para o tratamento. Sobre sua mãe, durante a
entrevista, falou muito pouco; ao ser perguntada, relatou ter problemas de relacionamento e
contou um pouco da história de sua genitora. Esta trabalhou como costureira a maior parte do
tempo, mas, devido a um problema de visão, passou a trabalhar como zeladora no prédio em
que reside; teve alguns relacionamentos, porém, não constituiu nova família.
Amanda teve dois relacionamentos amorosos significativos. O primeiro, aos 22 anos
de idade, quando conheceu Arthur (nome fictício). Amanda e Arthur namoraram por quatro
anos, ficaram noivos e passaram a organizar a festa de casamento, até que ela descobriu uma
traição (ele mantinha um relacionamento paralelo com outra pessoa). Com a descoberta,
Amanda terminou o noivado e ficou muitos anos sem se relacionar com outros parceiros.
Com 30 anos, ficou muito doente, sendo diagnosticada com alopecia e anemia; parou de
trabalhar e interrompeu a faculdade de psicologia. Após um ano, foi diagnosticada com
depressão, tendo realizado tratamento psiquiátrico, mas não seguiu com a medicação
prescrita, pois acreditava que lhe “estava fazendo mais mal do que bem”. Com ajuda de
amigos, de familiares, do pastor da sua igreja e dos médicos (que acompanhavam o
diagnóstico de alopecia e anemia), Amanda foi, aos poucos, melhorando. Após dois anos,
voltou a trabalhar como manicure, entrando novamente na rotina de muitas horas de trabalho.
Depois que retornou com sua vida social e de trabalho, Amanda teve breves relacionamentos,
porém, sem grandes interesses.
O segundo relacionamento significativo aconteceu em 2015, quando Amanda
começou a namorar sua amiga Camila (nome fictício). Devido a fortes crenças religiosas de
sua família, Amanda passou a namorar escondido de seu pai, de suas irmãs e de sua mãe,
apresentando Camila como uma amiga. No começo, Amanda também se questionou quanto
ao seu relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo, mas, aos poucos, foi aceitando seu
sentimento por Camila e se entregando à relação. Depois de um ano e sete meses juntas,
Amanda, percebendo-se em uma “relação estável”, estava disposta a contar sobre seu namoro
para toda família. Porém, quando começou a sentir muitas dores, a ponto de não conseguir
ficar tanto tempo sentada no carro na atividade de taxista, diminuiu suas horas de trabalho
para fazer exames e para buscar auxílio na rede pública de saúde. Ao ser diagnosticada com
câncer pelo médico do posto, mas sem um plano de tratamento, viu-se obrigada a parar de
trabalhar, devido à necessidade de busca por um tratamento em outra instituição de saúde.
Com isso, Amanda teve sua receita financeira bastante prejudicada e começou a perceber que
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a falta de dinheiro era um problema sério no relacionamento com Camila, o que ocasionava
brigas frequentes. A relação passou por um grande afastamento até o ponto de romperem
definitivamente. Tentaram reatar por duas vezes, mas soube, por pessoas próximas, amigos
em comum, que Camila fazia uso de cocaína, que a traia e que “só estava com ela por
dinheiro”. Não disposta a aceitar esses comportamentos, Amanda chegou à conclusão de que
não deveria mais reatar com Camila. Por conta do adoecimento, Amanda ficou mais próxima
de sua família de origem, principalmente de seu pai, e, aos poucos, voltou a frequentar a
igreja e tal fato reforçou que ela “não deveria retomar o relacionamento com uma pessoa do
mesmo sexo”, tanto por sua crença religiosa, que naquele momento ficou mais aflorada,
quanto para não magoar seu pai.
No que tange à rede de apoio, Amanda contou ter colegas da época dos salões e alguns
amigos em comum com Camila, mas que decidiu afastar-se para não ter contato ou notícias da
ex-namorada. Contou de um amigo que estava fazendo um “movimento amoroso”, mas que
ela não estava interessada em namorar, nem ele, nem outra pessoa, seja homem ou mulher,
que seu foco, no momento, era apenas esquecer a ex-namorada e enfrentar a doença. Relatou
que muitos amigos, quando souberam do diagnóstico, afastaram-se, e que não contou sobre o
câncer para a ex-namorada, com medo de que ela voltasse por pena ou pressão das pessoas.
Amanda referiu-se como sendo muito religiosa, mas relatou ter se afastado de sua igreja por
causa do ritmo de trabalho e, principalmente, devido ao relacionamento com Camila;
passando a comparecer, com menos intensidade, em uma igreja diferente da qual sua família
frequentava.
9.1.2 Histórico da doença: câncer de colo do útero
Amanda relatou que não tinha o costume de fazer exames de rotina por falta de tempo
e pela intensidade de horas trabalhadas. Em 2016, devido a muitas dores na região do
abdômen e nas pernas, Amanda foi ao posto de saúde para consultar-se. Ao pegar o resultado
dos exames, no mês de agosto, o médico ginecologista do posto de saúde afirmou que
Amanda estava com câncer, mas que o resultado do exame ginecológico não era compatível
com o exame de imagem, e que a recomendação era que ela retornasse em três meses.
Amanda, indignada, repetiu o que o médico havia lhe dito: “talvez em alguns meses, o câncer
cresça e aí podemos identificar melhor”. Amanda contou que ficou “desesperada com a
notícia e com o pouco caso do médico”. Sem possibilidades financeiras para pagar por uma
consulta particular, Amanda foi a diversos hospitais para ter outra opinião; tentou ser atendida
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em hospitais de referência do Sistema Único de Saúde (SUS), na cidade São Paulo - mas não
conseguiu ser assistida sem o devido encaminhamento. Passadas várias semanas, ainda sem
assistência médica, ao acompanhar seu pai em uma consulta em outro posto de saúde da
região, conversou com o enfermeiro sobre seu caso, que lhe afirmou que conseguiria um
encaminhamento para o Hospital X (nome fictício para hospital da rede pública de saúde,
sendo referido apenas como X em algumas falas da participante).
Amanda foi atendida, pela primeira vez no Hospital X, em outubro de 2016, dois
meses depois do primeiro diagnóstico de câncer, realizado pelo médico do posto de saúde.
Amanda relatou que, desde o primeiro contato com a equipe de médicos do Hospital X, foi
muito bem assistida, acolhida e sentiu que os médicos estavam realmente interessados no seu
caso, pontuando que “fizeram reunião com quatro médicos e, ainda, chamaram a chefe do
setor que, também, participou do meu atendimento”. Frisou que explicaram com calma que
ela realmente tinha um câncer, mas que eles precisavam fazer alguns exames a fim de saber
exatamente o local e o tipo de câncer, antes de pensar em qualquer tratamento. Marcaram seu
retorno para refazer os exames e, ao pegar o resultado, mais uma vez, não teve seu
diagnóstico fechado devido à incompatibilidade nos resultados. Somente após a realização do
terceiro exame, em janeiro de 2017, cinco meses depois do primeiro diagnóstico, que
finalmente Amanda teve fechado o diagnóstico de câncer e a indicação para procedimento
cirúrgico para retirada do tumor. Amanda foi operada no mês seguinte, em 15 de fevereiro de
2017.
9.1.3 Histórico dos atendimentos no Chronos
Antes de conseguir o encaminhamento para o Hospital X, Amanda e sua família
estavam indignados tentando tratamento na rede pública de saúde, quando seu pai conversou
com uma cliente psicóloga, psico-oncologista, que indicou o Laboratório Chronos para
assistir Amanda em suas questões emocionais. No começo de outubro de 2016, Amanda
chegou para entrevista no Chronos relatando estar muito ansiosa, depressiva, com insônia,
com muitas dores, mas lutando pelo seu tratamento, que ainda não tinha um diagnóstico
fechado. Mostrou-se ciente da gravidade da sua doença e extremamente preocupada com o
fato de não conseguir ser tratada de imediato, mas que acreditava muito em Deus. Contou
sobre sua história de vida, sobre seus relacionamentos, sobre sua rede de apoio e sobre o
adoecimento.
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Atendendo a todos os critérios de inclusão para colaborar com a presente pesquisa,
Amanda foi convidada a participar de 12 encontros de psicoterapia e responder aos
instrumentos TD e HAD. Os atendimentos de Amanda tiveram início em 05 de outubro de
2016 e terminaram em 02 de fevereiro de 2017; os 14 encontros foram realizados com uma
média de frequência de um por semana, tendo sido interrompidos por 15 dias em dezembro,
devido a festas de final de ano, e com algumas faltas decorrentes de consultas ou realização
de exames.
No primeiro encontro, ao aceitar fazer parte da presente pesquisa, Amanda assinou o
TCLE e preencheu os instrumentos: TD e HAD. No Termômetro do Distress, marcou nível 8,
indicando nível clinicamente significativo de distress. Na HAD, teve como indicativo de
ansiedade 14 pontos e 8 pontos nos itens que avaliam depressão, sendo sugestivos para os
quadros em questão.
Seguindo o modelo de Moorey e Greer (2012), as 12 sessões de Amanda foram
divididas em três fases. Na fase inicial, foram colhidas informações sobre sua doença,
mudanças na rotina de vida, rede de apoio, identificação de sintomas e de queixas principais,
para poder, juntamente com ela, criar estratégias para lidar com as dificuldades do
adoecimento.
9.1.3.1

FASE INICIAL
Amanda queixou-se principalmente de dores, motivo que a fez procurar o posto de

saúde e, consequentemente, receber o diagnóstico de câncer. As dores, segundo Amanda,
eram predominantemente na região abdominal e apareciam em outras partes do corpo quando
ela fazia muito esforço. Relatou que as dores interferiam negativamente no seu dia a dia,
principalmente por não poder trabalhar e por lembrarem, constantemente, que “algo está
muito errado comigo, não é normal sentir tantas dores assim”. Amanda queixou-se, também,
de sintomas de ansiedade e depressão; relatou que não conseguia dormir, concentrar-se para
ler um livro ou ver um filme, que passou a chorar muito e reclamou de não ter com quem
conversar sobre sua doença. Explicou que sua mãe e suas irmãs não queriam tocar no nome
câncer e que falavam para ela rezar, que ficaria boa logo.
Amanda, ao contar sobre sua rede de apoio, apontou seu pai como sendo a pessoa
mais importante de sua vida, que sempre esteve ao seu lado, que sempre a apoiou em seus
empreendimentos, que a ouvia e que a auxiliou na busca por tratamento. Quando Amanda
quis abrir um salão de beleza próprio, foi o pai quem deu o dinheiro necessário para começar
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o negócio ao lado das irmãs. Quando o salão teve que fechar por conta da crise financeira, o
pai de Amanda ajudou na compra do carro para que ela pudesse fazer serviço de taxista (sua
última atividade laboral até o diagnóstico). Quando Amanda soube do diagnóstico de câncer
pelo médico do posto de saúde, seu pai foi a primeira pessoa a saber: “ele ficou arrasado, está
muito preocupado comigo”. Depois de muitas tentativas de ser assistida em outra instituição
de saúde e ser encaminhada, finalmente, para o Hospital X, seu pai foi atrás de assistência
psicológica para filha, tendo sido indicação de uma cliente de sua tapeçaria. Amanda contou
que seu pai é muito presente em sua vida, mas que, devido a problemas de relacionamento
com a atual esposa e com a filha do casal, não convive com ele tanto quanto gostaria. Outra
situação que afastava Amanda da relação com seu pai foi o seu recém-terminado
relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo. Contou que seu pai é muito religioso e
muito preconceituoso com homossexuais e que nunca aceitaria seu relacionamento com
Camila. Amanda relatou que até o diagnóstico e antes de o relacionamento delas ter ficado
abalado devido à condição financeira, ela estava disposta a contar a verdade para a família
toda e assumir, de vez, seu relacionamento com Camila, mesmo que isso significasse um
afastamento do pai. Amanda pontuou que estava sofrendo muito com o fim de seu namoro
com Camila, mas que não sabe como seu pai reagiria e uma das suas preocupações era que
esse relacionamento o magoasse muito. Além do carinho e atenção do seu genitor, Amanda
contava com convívio e apoio de suas irmãs bilaterais, que dividiam com ela o mesmo terreno
(cada uma em sua casa). Porém, por serem evangélicas e não admitirem relacionamento com
pessoas do mesmo sexo, Amanda não podia compartilhar com as irmãs a sua relação com
Camila, nem o seu sofrimento decorrente do término do namoro.
Ao pontuar o apoio do pai e sua forte ligação com ele e com suas irmãs, foi-lhe
perguntado como era seu relacionamento com sua mãe. Amanda o descreveu como sendo
“quase nulo” e que somente convivia com ela em situações sociais. Relatou que a mãe já era
afastada e, quando soube da doença, afastou-se ainda mais: “não quer se envolver, não quer
conversar e quando pedi R$ 350,00 para fazer um exame disse que não tinha como, pois tinha
que pagar o cartão de crédito”. Afirmou que não contava com a mãe nem para ajudá-la
financeiramente, nem para apoio emocional; reafirmando, mais uma vez: “meu porto seguro
sempre foi meu pai”.
A situação financeira de Amanda constituía um fator de muita preocupação e angústia.
Relatou ter trabalhado muito desde os 17 anos de idade, que herdou do pai a vontade de focar
no trabalho: “meu pai me ensinou a ter meu dinheiro, trabalhar muito para ter muito
dinheiro”. Amanda pontuou que sempre pôde comprar tudo o que queria, tanto para ela,
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quanto para as irmãs, para o sobrinho e para a ex-namorada. Durante o relacionamento com
Camila, ajudou a pagar a faculdade, comprou móveis e televisão para o quarto da exnamorada e bens materiais, como um notebook. Para seu sobrinho, contou que sempre deu
presentes caros e que era ela quem o levava e pagava as consultas médicas e remédios de que
ele necessitava. Amanda relatou que nunca precisou se preocupar com dinheiro, pois
trabalhava 16 horas por dia para poder bancar suas despesas. Quando adoeceu e teve que
diminuir sua rotina de trabalho, devido às dores intensas, passou a receber menos dinheiro e,
em consequência, teve que organizar melhor suas finanças, cortando diversas despesas, fator
que, segundo ela, foi “um grande problema entre mim e Camila”. Contou que passaram a ter
discussões e que sua ex-namorada não entendia por que ela tinha que parar de trabalhar, não
era solidária com a sua dor e nem com a sua situação de saúde. Amanda passou a diminuir a
rotina e foi a vários médicos até chegar ao ginecologista que lhe deu, pela primeira vez, o
diagnóstico de câncer. Amanda relatou: “fiquei tão apavorada com o diagnóstico, com tanto
medo, que parei de vez de trabalhar para fazer os exames e buscar outras opiniões”. Com essa
nova rotina, sem apoio de Camila e com suas constantes cobranças financeiras, Amanda
passou a perceber que seu namoro não era tão consistente a ponto de assumi-lo para sua
família. Frisou que, quando conversou com alguns amigos em comum, descobriu que Camila
tinha comportamentos que ela não estava disposta a aceitar, tais como uso de drogas, abuso de
álcool e traição. O relacionamento amoroso foi interrompido e Amanda focou suas energias
na busca de um tratamento, uma vez que não aceitou a recomendação do médico do posto de
saúde para retornar após três meses.
Amanda ficou mais próxima da família e teve seu pai como seu grande aliado na
busca do seu tratamento, tanto médico como psicológico. Com o fortalecimento do vínculo
com o pai, o apoio emocional e financeiro na situação do adoecimento, Amanda convenceu-se
de que o melhor para ela seria o término definitivo do namoro. No período em que iniciou as
sessões de psicoterapia, Amanda estava separada da namorada havia dois meses; apesar de
verbalizar que isso era o certo para sua vida, relatou que estava sofrendo muito: “sofro pela
traição, sofro pela forma como fui tratada e sofro por ainda amar muito ela” [sic]. Continuou
afirmando que esse sofrimento, no entanto, não parecia ser tão importante quanto a sua saúde
e a busca pela sua cura.
Nas primeiras sessões, foi abordado, também, como foi se perceber com o câncer,
como estava sendo o impacto emocional do diagnóstico. Amanda, que ainda estava em
processo de investigação diagnóstica para estabelecer o tratamento indicado, relatou:
“estou muito ansiosa e depressiva com tudo que está acontecendo”;
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“tive que parar de trabalhar, estou sem renda, dependendo do pai para tudo, tendo que
aguardar para refazer todos os exames, para saber o que exatamente eu tenho, essa espera me
mata”;
“tenho câncer, mas não posso me tratar, isso é desesperador, o que mais me deixa
angustiada é não saber quando vou começar”;
“sei que vou me tratar, estou com consulta no X, mas porque precisou demorar tanto
para ser encaminhada” (fazendo referência ao momento em que descobriu o câncer, no posto
de saúde).
Após consulta no Hospital X, Amanda contou que a médica havia explicado que a
equipe precisava ter certeza do tipo e das características do câncer para saber se seriam
indicadas, no caso dela, sessões de quimioterapia, radioterapia ou cirurgia; e que ainda não
era possível falar sobre um tratamento: “disse que precisavam saber o nome e sobrenome do
câncer para saber como me curar”. Amanda, apesar das dificuldades com seu diagnóstico,
acreditava que, por estar sendo assistida pelo Hospital X, ficaria boa, afirmando: “tenho muita
fé, sou grata pela médica ter olhado por mim, agora estou em boas mãos”. Relatou que passou
a sentir-se mais segura, porém, até chegar a essa médica e a essa instituição de saúde, estava
em pânico, pois sabia que tinha uma doença grave e que ainda não estava sendo cuidada,
pontuando mais uma vez o sentimento de não acolhimento por parte do médico ginecologista
do posto de saúde: “Como pode um médico falar para você que tem câncer, mas que deve
esperar para ver se cresce mais? Como pode isso? Ele jogou uma bomba no meu colo e falou
para eu voltar em três meses?”. Amanda mostrava-se ciente da gravidade da sua doença,
principalmente pelo fato de ainda não ter iniciado um tratamento curativo.
Quanto às queixas que a fizeram procurar assistência psicológica, Amanda listou, em
ordem crescente de intensidade, os sintomas/sentimentos que vinham prejudicando sua
qualidade de vida naquele momento:


dor;



angústia e ansiedade pelo fechamento do diagnóstico e início do tratamento;



tristeza;



dificuldade para dormir;



dificuldade para se concentrar em atividades de lazer (livro, televisão);



dependência financeira em relação ao pai;



dificuldade para falar sobre a doença com suas irmãs.
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As técnicas usadas, no primeiro momento das 12 sessões da TPA, de acordo com a
demanda da Amanda, foram: técnica de relaxamento progressivo muscular, treino de
assertividade, agendamento de atividades e atribuições de tarefas graduais, psicoeducação
sobre distress, psicoeducação sobre as particularidades do diagnóstico e do tratamento de
câncer, fortalecimento dos vínculos familiares, com sua religião e com os amigos que traziam
experiência positivas para Amanda e, ainda, o entendimento do modelo cognitivo – como
seus pensamentos automáticos e suas crenças influenciam em sua forma de agir e de reagir a
determinadas situações. A seguir, são destacados alguns tópicos que foram trabalhados nessa
primeira etapa da TPA:
Dor - A primeira queixa que a participante pontuou foi a dor constante e intensa.
Segundo Amanda, a médica havia dito que a dor fazia parte dos sinais e sintomas do câncer
de colo de útero e que, enquanto não tivesse um diagnóstico fechado, o ideal seria que ela
evitasse tomar medicação, pois esta poderia interferir no desenvolvimento do câncer, de modo
que lhe deixou uma receita para os momentos de dor muito intensa. A médica havia
acrescentado, também, que Amanda deveria repousar e evitar esforços, pois, estes, em
excesso, poderiam agravar suas dores. Durante as sessões, foi solicitado que Amanda fizesse
um mapeamento de quando as dores chegassem a um nível intenso, ou seja, o que ela havia
feito naquele dia, se havia se esforçado demasiadamente, bem como se ela tomava alguma
atitude para diminuir/controlar as dores e quais estratégias eram essas. Amanda conseguiu
perceber que as dores se intensificavam quando ela se esforçava demais, principalmente
quando realizava atividades domésticas, para ela ou para suas irmãs. Dentre tais atividades,
estavam:


fazer faxina na casa da irmã, quando esta viajava (a irmã fazia constantes viagens a
serviço);



cuidar do coelho da irmã e limpar o quintal em que ele fica;



fazer compras e carregá-las a pé, pois havia emprestado o carro para algum amigo;



ficar até tarde arrumando a casa, pois havia recebido visitas de amigos;



fazer jantar para os amigos que iam visitá-la.
Amanda pontuou, em diversos momentos, que não sabia dizer “não” quando

solicitavam sua ajuda, que, mesmo quando estava com dor, se um amigo ou suas irmãs lhe
pedissem um favor, ela fazia, mesmo sabendo que deveria se poupar. Afirmou também que
não conseguia “viver na bagunça” e que, por muitas vezes, fez faxina na casa a ponto de só
parar quando a dor estava insuportável. Um dos pontos trabalhado, em sessão, foi o que ela
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poderia fazer para se poupar, principalmente com o treino de assertividade, com o qual ela
aprendeu que poderia dizer não e explicar ao outro, de forma clara e objetiva, que, nesse
momento, em virtude de suas dores, ela precisava cuidar da sua saúde. Tendo sido levantadas
e confrontadas algumas contradições – como por exemplo, quando ela afirmou que parou de
beber para se cuidar e, ao mesmo tempo, não conseguia perceber o quanto se colocava em
situação de esforços desnecessários e, com esta atitude, não seguia a recomendação da médica
para repousar –, Amanda passou a refletir sobre esse comportamento e a escolher suas
atividades de forma mais saudável.
Outro ponto trabalhado foi sua irritação com a médica quando esta repetidamente lhe
falava que “essa dor é normal para esse tipo de câncer”. Amanda reagia imediatamente com
sentimentos negativos: “fico com raiva dela, não é normal sentir isso, não é normal!”. Foi
trabalhado, em sessão, sobre psicoeducação dos sintomas específicos do seu adoecimento:
câncer de colo de útero. Amanda treinou o modo como ela poderia pedir ajuda da médica para
evitar as dores, percebeu que a médica já havia lhe dado algumas orientações, as quais ela não
seguiu, como por exemplo, poupar-se de esforços físicos. Assim, passou a conscientizar-se de
seus limites e a escolher melhor suas atividades. Outra ressignificação fundamental nesse
processo foi a percepção da dor como um ponto de alerta e a possibilidade de diagnóstico
precoce: “foi a dor que me mostrou que alguma coisa estava muito errado comigo, fui no [sic]
médico por causas dessas dores e aí que descobri o câncer”. Amanda, ao ressignificar o valor
do sintoma dor, passou a seguir o que a médica lhe solicitava e aprendeu a lidar com a dor,
cuidando-se de forma mais intensa.

Sintomas de ansiedade e depressão - Outra queixa de Amanda diz respeito aos sintomas
psicológicos, segundo ela afirma: “estou com muita ansiedade e depressão”. Ao iniciar os
atendimentos, Amanda preencheu a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão,
apresentando, respectivamente, índice 14 e 8, o que representam níveis sugestivos para
ansiedade e depressão; sendo consideravelmente alto o nível de ansiedade. Foi trabalhado,
durante as sessões, o treino de relaxamento progressivo muscular, bem como foi instruído
para que Amanda o utilizasse em casa, quando apresentasse sintomas de ansiedade,
dificuldade para dormir ou de concentração em alguma atividade específica. Foi proposto que
Amanda escolhesse programas curtos ou textos pequenos para se concentrar e,
posteriormente, aumentasse, conforme as suas conquistas. Com o tempo e a prática dessas
técnicas, Amanda passou a assistir às missas pelo computador e conseguir assistir ao jornal
televisionado. A psicoeducação sobre o distress e os sintomas psicológicos que envolvem o
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adoecimento de câncer também teve uma resposta positiva nesse momento. Amanda aprendeu
a observar suas mudanças de humor, conseguiu observar em que instantes ficava mais
nervosa, mais ansiosa ou triste, anotando o que estava sentindo para discutir, em terapia, com
auxílio do Registro de Pensamento Disfuncional (RPD). O uso do instrumento foi
potencializado pela explicação acerca do modelo cognitivo e pelo entendimento de como seus
pensamentos e crenças influenciavam suas percepções, sensações, sentimentos e
comportamentos. Amanda relatou que fixou o desenho do modelo cognitivo, que foi feito
durante as sessões, na porta de sua geladeira: “assim posso olhar sempre para ele e lembrar
que eu posso me ajudar”.
Dependência financeira - Amanda sentia-se muito mal por precisar pedir dinheiro ao
pai para fazer compras e pagar suas contas: “[sic] me sinto um peso”. Ao relatar que sempre
trabalhou, que sempre teve dinheiro para comprar suas roupas, suas Melissas (marca de
sandálias que Amanda se dava o luxo de comprar: “tinha um armário cheio de Melissas”),
presentes para agradar à família e aos amigos, entre outros bens de consumo, passou a
perceber que seguia o modelo do pai: “meu pai sempre foi dinheirista [sic], sempre valorizou
muito ganhar dinheiro e poder comprar imóveis e coisas, ajudar sua família, puxei ele [sic]”.
Amanda, ao longo das sessões, foi se questionando porque se sentia tão mal por ser ajudada
pelo pai, uma vez que ele ajudava quase a família toda: suas irmãs, seus tios e até os primos
que viviam de favor em um terreno de sua propriedade. Amanda percebeu que sempre
trabalhou, sempre teve seu dinheiro, reconheceu que o pai também a ajudou, em diferentes
momentos da sua vida, mas que agora a situação não dependia dela, era uma condição muito
particular: “eu estou doente, não posso trabalhar sentada fazendo unha nem dirigindo, a
médica disse que não posso ficar tanto tempo sentada, se pudesse, estaria trabalhando, sempre
fiz isso, na verdade sempre trabalhei muito, até demais, tanto que não pude me tratar, fazer
meus exames e ir ao posto” (fazendo referência ao posto de saúde). Trabalhando a
assertividade, Amanda conversou com seu pai e estabeleceram, juntos, atividades que ela
poderia fazer na tapeçaria, sem esforços e respeitando suas limitações, como por exemplo:
receber as ligações, fazer os agendamentos por telefone com as clientes, fazer pequenas
entregas, recolher o aluguel do inquilino que mora no seu terreno, entre outras.
Relação com os amigos - Outro item trabalhado com o treino de assertividade foi o
relacionamento com os amigos que frequentavam sua casa, “levando bebidas e fazendo
barulho até tarde”, o que trazia dificuldades para Amanda manter a rotina de dieta saudável, o
não consumo de bebida alcoólica e ter uma boa noite de sono. Amanda queixa-se de ter
visitas todos os dias, de ter alguém em sua casa e não se sentir à vontade para pedir para irem
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embora quando ela se sentia cansada ou queria dormir: “eu entendo, eles fazem isso para me
animar, sei que não é por mal, mas acabam me deixando nervosa, irritada e mais cansada,
porque tenho que fazer comida para eles, arrumar a casa, não consigo ficar na bagunça e
ainda, quando eles vão embora, eu estou agitada e não consigo dormir, aí tento ler um livro,
alguma coisa e não consigo, fico pior”. Durante as sessões, Amanda foi percebendo que podia
pontuar para seus amigos o que ela sentia, que podia pedir ajuda deles para auxiliá-la e, assim,
passou a colocar limites nas visitas: quando ficava cansada, avisava, pedia para que fossem
embora e, desta forma, passou a receber visitas quando desejava e não a qualquer hora,
quando alguém aparecesse. A assertividade foi uma técnica muito usada com Amanda em
diversas fases da terapia, de modo que ela pôde aplicar, aos poucos, em diferentes
relacionamentos: com suas irmãs, seu pai, seus amigos, sua mãe, e também, com a equipe de
saúde.
Amanda apresentou, desde o início, um positivo enfrentamento religioso, acreditava
que seria curada, que, “guiados por Deus, os médicos iriam salvá-la”. Foi-lhe perguntado o
que ela poderia fazer para fortalecer essa crença, como esta poderia ajudá-la nesse momento.
Ela afirmou que voltar a frequentar a igreja de sua família, “a minha igreja, que sempre fui”,
seria ótimo, que ela vem pensando em retornar desde que terminou seu relacionamento com a
ex-namorada e, principalmente, depois que foi diagnosticada com câncer. Foi-lhe solicitado,
então, que colocasse no papel as vantagens e desvantagens desse retorno:


fazer algo por mim: “ter esse tempo para refletir, agradecer aos médicos, à doutora do
Hospital X, a você (referindo-se à psicóloga), as pessoas que estão me ajudando a
passar por isso”;



orar pela minha saúde: “já faço isso em casa, rezo muito, muito mesmo”;



fazer trabalhos voluntários: “posso fazer fotos, me doar naquilo que posso, ajudar
alguém que não pode pagar pelas fotos de um casamento, do aniversário de um filho,
sabe, essas coisas são caras por aí”;



frequentar a igreja com minha família, estar mais com eles, com meu pai: “tenho
certeza que meu pai vai ficar muito feliz quando eu voltar, ele sente falta, me cobra
isso”;



fazer mais amizades na igreja: “sempre tive amigos da igreja, mas acabei me afastando
por causa da Camila”.

82
Foi solicitado para que Amanda colocasse em ordem qual dos itens ela poderia iniciar
primeiramente:


(1) orar pela minha saúde;



(2) fazer algo por mim;



(3) frequentar a igreja com minha família, estar mais com eles, com meu pai;



(4) fazer trabalhos voluntários;



(5) fazer mais amizades na igreja.
Ela completou afirmando que ir à igreja lhe dará a força de que precisa para passar por

tudo isso. Aos poucos, ao longo das sessões, Amanda foi colocando em prática cada um
desses itens.
9.1.3.2

FASE INTERMEDIÁRIA
Já na segunda fase da terapia, entendendo como suas crenças e pensamento

influenciavam suas reações, Amanda vivenciou uma situação, entre a quarta e quinta sessão,
que trouxe à tona sentimentos e medos sobre sua própria doença: a internação e o falecimento
da avó materna. Amanda apresentou distress alto no instrumento TD e, quando questionada,
respondeu que teve uma semana muito estressante e cansativa por conta da situação de saúde
da avó. Com 83 anos, sua avó materna foi internada devido a problemas respiratórios e, após
uma infecção, sua mãe e tios tiveram que decidir se entubavam ou a deixavam no quarto com
controle de dor. Amanda relatou que não teve como não pensar em sua própria saúde: “todos
sofrendo com a situação da vó [sic], estressados, brigando se entubam ou não, avó quase
morrendo, sofrendo”. Foi-lhe perguntado se conseguia identificar diferenças entre as situações
de saúde de sua avó e a sua própria. Amanda afirmou que sim: “minha avó é uma senhora,
tem 83 anos, é diferente; comigo é grave, tenho picos de medo, já tive medo de morrer, mas
penso em Deus. Eu acredito que Deus me deu essa dificuldade para eu superar”. Amanda
pontuou que ficou mais cansada nessas semanas devido às visitas ao hospital e ao apoio que
tem dado à mãe, mas afirmou que foi positivo ter focado em ajudá-la, conversar com ela,
entender o que ela está sentindo. Contou que, apesar de saber que a mãe não é presente em
sua vida tal como desejava, essa foi uma oportunidade de se aproximar, de apoiar sua mãe:
“preciso dar apoio à minha mãe, ela não está sabendo lidar com o fato da vó [sic] morrer”. Em
outro momento, afirmou: “ajudei minha mãe a enxergar que ela [avó] vai morrer e que ela
deveria se despedir, ... eu também me despedi, minha avó pediu para eu pentear seu cabelo,
arrumei e disse para ela ir tranquila”.
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Relatou que reforçou, nesses dias de internação da avó, o relaxamento e as orações, o
que a ajudaram muito. Amanda ficou muito triste quando a avó morreu, “mesmo sabendo que
ela estava idosa, mesmo sabendo que seria melhor para vó [sic], que ela iria parar de sofrer,
foi muito difícil ver a morte de alguém tão próximo”. Durante a sessão, Amanda fez um
exercício de pensar no lado bom e no lado ruim dessa situação. Pontuou todo o desgaste,
sofrimento e tristeza que teve nesses dias como “muito ruim, sei que vou sentir muita falta
dela”; em relação aos aspectos bons, ela sinalizou no papel:
1 - Minha relação com a mãe: “vi que ela também sofre, ela ficou muito mal com tudo
isso, consegui ajudá-la, foi importante, nos aproximamos mais, ficamos mais unidas”;
2 - Consegui me despedir da vó [sic]: “por passar por todo sofrimento do câncer e
pensar em tudo isso, consegui olhar para minha avó e me despedir”, “eu ajudei muito a minha
família a se despedir dela também”;
3 - Falei que precisava me cuidar: “minha irmã ficou cobrando que eu deveria ver a vó
[sic] todo dia, mas eu fui nos dias que achei que deveria ir, queria me despedir dela, cuidar
dela, mas não podia ficar toda hora lá, me cansando”.
Mais uma vez, precisou ser assertiva com sua família quando decidiu não visitar a avó
todos os dias, pois estava ficando muito cansada; pontuou a necessidade de se poupar e
cumprir as recomendações da sua médica.
Entrando em questões mais profundas, Amanda traz no RPD um episódio bem
específico que ativou suas crenças sobre seu tratamento e adoecimento. Em uma conversa,
uma das irmãs perguntou para Amanda: “e se Deus não te curar?”. Amanda relatou: “fiquei
em choque, minha própria irmã acha que Deus não vai me curar!”. Conta que, no momento,
respondeu: “Mas Deus vai me curar, confio nele, confio nos médicos, eu acredito que vou me
curar”. Porém, à noite, em casa, ficou pensando em tudo que estava passando e chorou muito.
No domingo, sentiu muitas dores nas pernas, e logo pensou: “será que é câncer nos ossos?
Será que estou piorando?”. Anotou seus pensamentos e, na sessão seguinte, afirmou não ter
sabido lidar com a situação.
Amanda completou o RPD durante a sessão, anotando:
Situação: “Dor nas pernas”.
Pensamentos automáticos: “Será que é câncer nos ossos? Será que eu estou piorando?
Será que deu metástase?”.
No item “evidências”, ao ser questionada acerca das evidências da sua suposta piora,
Amanda pensou e afirmou: “podem ser as dores mais fortes”.
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Foi perguntado para Amanda se teria outro motivo para que as dores tivessem se
intensificado sem que significasse necessariamente uma piora do seu quadro clínico: “sim,
por causa do cansaço do velório da avó”. Continuou: “fiquei muito tempo em pé, uma correria
só, de lá para cá, todo mundo tenso, nervoso, triste”. Ela parou e pensou mais um pouco:
“pode ser também um acúmulo de cansaço das idas ao hospital, pela tensão, preocupação
comigo, com minha mãe, com minha avó, acho que foram duas semanas muito tensas”.
Foi-lhe perguntado, novamente, se as evidências do seu cansaço têm mais
probabilidade de serem do desgaste dessas últimas semanas ou de uma metástase nos ossos,
Amanda pontuou que, pensando, naquele momento, nas evidências, “a médica disse para eu
me poupar, eu me poupei, mas não teve como, não no velório e no enterro, foi uma
eventualidade mesmo, não tinha como não ficar com dor. Na hora não pensei nisso, acho que
me deixei levar pela minha irmã, eu fiquei muito triste com ela, pela secura dela. Como ela
fala uma coisa dessas? Mas tudo bem, eu que não posso me deixar levar, estou fazendo de
tudo, indo nos médicos, fazendo os exames, confio na minha fé”. Foi-lhe perguntado,
também, se, em algum momento, a médica levantou a possibilidade de uma metástase nos
ossos; Amanda afirmou que não, mas que no momento ficou tão irritada com a irmã que não
pensou em nada: “me deixei abater, a médica me garantiu no exame que não está enraizado
[sic], ela ainda não sabe o tipo de câncer, mas disse que pelo formato não se espalhou”.
Amanda ficou mais tranquila e pontou sobre a técnica utilizada: “tenho que fazer mais esse
exercício de parar para pensar, na hora me deixei levar pela emoção, não pensei nas
evidências, no que a médica realmente me disse, só eu sei o que estou passando, só eu escuto
o que a médica diz, se não quer ajudar, também não atrapalha, eu sei que estou fazendo de
tudo para me tratar”.
Sobre o adoecimento de câncer e a busca de uma significação, Amanda pontuou que
acredita ter sido por causa do sofrimento que passou em decorrência do rompimento do seu
noivado, após descobrir uma traição. Lembrou que sofreu muito com o término de seu
relacionamento e que passou a não confiar nas pessoas: “fiquei com tanta raiva, me afundei na
tristeza, fiquei doente, só eu sei o que eu passei e o pior foi que passei tudo sozinha”. Depois
desse período pós-noivado, Amanda teve alguns relacionamentos passageiros, porém, nada
sério, até se apaixonar por Camila, sua amiga. Relatou que nunca havia pensando em viver
um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo: “aconteceu! Me apaixonei por ela, não
sei explicar o que e como, só sei que aconteceu, acho que por ter sofrido tanto com um
homem, me bloqueei e, sei lá, talvez uma amiga pudesse ser mais confiável”. Logo depois,
continuou: “a gente se engana mesmo, né? [sic] Ela também me traiu, só queria o meu
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dinheiro, o conforto que eu dava”. Foi trabalhado, em sessão, o significado de sentir-se traída.
Amanda pontuou que tem certeza de que o sentimento de traição – quando soube que o exnoivo se relacionava com outra pessoa – e de que toda a dor e sofrimento pelos quais passou
fizeram mal ao seu corpo; desenvolveu alopecia e anemia, além de ter convivido com
depressão por três anos (diagnosticada após um ano e tratada durante dois). Amanda viu-se
obrigada a interromper a faculdade de psicologia e pedir demissão do salão em que
trabalhava. Pontuou:
“na época, minha vida parou, parei de fazer tudo o que eu gostava, meus planos, meu
trabalho, a faculdade”;
“tenho certeza que todo aquele sofrimento me fez muito mal na época e, agora, ainda
estou passando por tudo isso”;
“lembro que, na época, quando tomava remédios psiquiátricos, eu não gostava, achava
que me deixava pior, para baixo, achava que fazia mais mal do que bem. Uma amiga me disse
‘você vai deixar que um homem faça tudo isso com você?’, e que ali, pensando muito nisso,
depois de dois anos, consegui me reerguer. Mas agora não quero passar por tudo isso sozinha,
preciso de ajuda, quero ficar bem, sei que vou ficar bem”.
Amanda atribui seu adoecimento de câncer à mágoa e ao sofrimento que viveu na
época da separação e do término do noivado. Relatou que, por um breve período, fez
referência à associação do seu adoecimento com o relacionamento com Camila, mas, depois
de conversar com o pastor, entendeu que não poderia ser isso (um castigo):
“já conversei com o pastor e ele disse que eu fui pega no momento de fraqueza, que
eu me deixei levar, agora não quero mais, tive certeza, depois de tudo que eu soube dela e da
forma como ela me tratou quando parei de trabalhar, que ela não me amava, eu amava, ainda
a amo, mas tenho que cuidar de mim, focar em mim, depois de tudo que eu passei, vou cuidar
de mim, em primeiro lugar”;
“perguntei para a médica há quanto tempo eu tenho o câncer, a médica disse que
provavelmente há três anos, eu não fazia exames há muito tempo, pode ser até mais, e eu só
me apaixonei pela Camila há dois”;
“Deus fala de amor, eu a amava. Não tem porque Deus condenar alguém por amor, o
pastor disse que não pode ser isso”;
“já perdoei o Arthur e a Camila, sei que a culpa foi minha também, me deixei passar
por tudo isso, não soube me colocar, ver as pistas, escutar os verdadeiros amigos que tentaram
me abrir o olho, agora, estou aqui passando por tudo isso, mas vou superar, tenho fé, muita
fé”;
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“minha força é tão grande que agora estou cercada de pessoas boas, estou com as
médicas do X [fazendo referência ao hospital de tratamento], com você [fazendo referência à
psicóloga], que Deus colocou na minha vida, o pastor e meus verdadeiros amigos, poucos,
mas que eu posso contar”.
Independentemente do que poderia ter causado o câncer, Amanda percebeu que teve
comportamentos que não eram saudáveis e nem preventivos:


consumo de bebidas alcoólicas;



não praticava atividades físicas;



não seguia uma dieta saudável e nem consumia água;



não fez os exames de rotina, entre outros.
Conscientizada acerca da necessidade de cuidar da sua saúde, tanto física quanto

mental, além de seguir o tratamento para esse adoecimento específico, o câncer de colo de
útero, Amanda estipulou, seguindo as recomendações da equipe, novos comportamentos, tais
como: prática regular de atividades físicas, alimentação mais saudável, aumentar o consumo
de água, inserir momentos de relaxamento, evitar excesso de trabalho, ter pausas regulares
durante suas atividades, fazer seus exames preventivos, evitar esforços excessivos, bem como
evitar comportamentos de risco, como uso e abuso de bebidas alcóolicas e de tabaco.
Amanda tem se dedicado ao tratamento, seguido as recomendações das médicas, as
orientações da terapia (os exercícios de relaxamento, preenchimento do RPD e prosseguido os
planejamentos feitos por ela). Engajou-se em trabalho voluntário na igreja, não na parte de
fotografia, como havia planejado a priori, mas no auxílio com as crianças, a pedido do pastor:
“mas me ofereci para fazer as fotografias de uma pessoa que vai casar”. Tem se dedicado a
conversar com seus amigos, falado na igreja sobre sua experiência com o adoecimento e
pontuado para a mãe e para as irmãs a importância de estas conversarem com ela sobre o
câncer.
Amanda relatou que teve algumas experiências com pessoas próximas e familiares
com câncer, e que sabe que também pode se curar. Apesar de a mãe e as irmãs não tocarem
no assunto e tampouco no nome “câncer”, pois, segundo elas, “pode piorar”, e de lidarem
com o câncer como uma sentença de morte, Amanda não percebia o câncer sob este aspecto:
“sei que é uma doença difícil, tenho sofrido muito com isso, mas estou fazendo de
tudo para me tratar e me curar”;
“sei que vou perder o cabelo se fizer quimioterapia, quero fazer tudo, quimio, radio,
cirurgia ... tudo o que eu puder para me tratar, o que me mata é não saber, não começar logo o
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tratamento mesmo, estou ainda só fazendo exames, a médica disse que é um caso difícil que
os exames continuam dando divergência, mas ela vai continuar, vai pesquisar até achar o que
é para me tratar, tenho fé”;
“minha tia teve câncer no útero há 10 anos e se curou”;
“minha prima teve leucemia há dois anos e está curada”;
“um amigo do meu pai, grande amigo, agora descobriu que está com câncer na
próstata, mas ele tem plano de saúde, foi tudo rápido, vai operar logo, o médico disse que vai
ficar bom”.
Amanda contou duas experiências negativas que teve com o câncer. Primeiramente,
referiu-se ao tio que teve câncer no pulmão e morreu aos 55 anos: “o tio sabia que estava com
câncer, mas não contou para ninguém, nem para família, não quis se tratar, morreu porque
não se tratou”. Posteriormente, com muita tristeza, continuou o relato e citou a situação da
filha de uma amiga, que, aos 18 anos, está com metástase: “está em tratamento de radioterapia
para se manter, está desenganada, só Deus agora, é difícil olhar para uma menina tão nova
sofrendo assim, sem chances, sofro muito, mas vou visitá-la por amor à minha amiga”.
Amanda, ao ser questionada, afirmou que sabe que o câncer dela é diferente:
“a médica me disse que está difícil de identificar o tipo de câncer, agora vai abrir para
tirar um pedaço de dentro para fazer biopsia, mas disse que não está espalhado, não tem
metástase, já já [sic] vai me operar”;
“a médica conversou comigo sobre tirar o meu útero, se for necessário, falou para eu
pensar bem, explicou que não poderia mais ter filhos, mas já pensei, quero fazer de tudo para
me tratar, nunca quis ter filho, já tenho 40 anos, tenho meu sobrinho, vou assinar a
autorização que ela me deu, quero a minha cura”.
Amanda pontuou que está fazendo de tudo para se cuidar e seguir o que a médica
recomendou; relatou que comprou um caderninho em que anota suas dúvidas, pergunta para
médica e lhe pede explicação: “agora sou assertiva com a médica também, quando não
entendo, eu pergunto”. Contou outras situações em que aplicou os treinos de assertividade:
“na última consulta, cheguei no X e a médica atrasou muito e, na hora do atendimento,
quis ser rápida, querendo compensar o atraso, falei com ela: ‘doutora, estou aqui desde cedo,
tenho umas dúvidas, a senhora pode me ouvir?’, aí falei tudo que estava no caderno”;
“conversei com minha irmã [a irmã gêmea] para ela conversar comigo, quando fico
mal, triste, nervosa, não é para ela se afastar, é para ela conversar, não é porque eu quero falar
do câncer que ele vai crescer mais, como elas [irmãs e mãe] pensam, conversar faz bem, pedi
a ajuda dela e deu certo”.
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Amanda, também, apresentou muito progresso no relacionamento com a mãe. Depois
do adoecimento e do falecimento da avó materna, elas se reaproximaram. Amada contou que
passou a conversar mais vezes com a mãe, atualizando-a sobre seus exames e consultas.
Frisou que a mãe, também, telefona perguntando como ela está; ressaltou que lhe tem feito
bem essa nova atitude da mãe. Pontuou que a mãe, ainda, apresenta dificuldades para falar
sobre o câncer, “parece que sofre mais”, mas que ela aprendeu a respeitar as dificuldades da
mãe, falando apenas algumas coisas, como por exemplo, a rotina dos exames, as idas ao
médico e as atividades do seu dia a dia. No começo das sessões, a mãe era contra Amanda
fazer terapia e afirmava: “fica falando, alimentando essa doença”; mas Amanda foi assertiva,
explicou-lhe como funciona e como tem a ajudado.
Outra conquista de Amanda foi em relação à sua condição financeira e ao sentimento
de “peso por depender do pai” e, mais, profundamente, no que se refere ao significado do
dinheiro e à importância que ela atribuía aos bens materiais. Apesar de ter achado formas de
compensar a ajuda financeira do pai – de acordo com suas possibilidades, com ajuda em
serviços na tapeçaria, o que diminuiu bastante o seu incomodo nas primeiras sessões –,
Amanda, cada vez mais, questionou a forma como ela, seu pai e sua família lidavam com o
dinheiro. Por meio do Registro de Pensamento Disfuncional, Amanda conseguiu ressignificar
a “importância do dinheiro”:
“hoje, não me sinto bem, não sei quanto tempo vou ficar assim e para que tudo isso?
Trabalhei tanto, ganhei tanto dinheiro, comprei tanta coisa e agora nada disso importa”;
“ajudei tantas pessoas que não estão ao meu lado, que não são meus amigos de
verdade, porque, quando tem dinheiro para pagar cerveja, todo mundo é amigo, quando não
tem mais, as pessoas se afastam”;
“olha meu pai, ele sempre teve muito dinheiro, de muito trabalho duro, ajudou muitas
pessoas e foi traído pelo próprio irmão, que colocou ele [sic] na justiça por causa de dinheiro,
tem uma mulher que não ajuda em nada, tudo que ele precisa de administração/cuidado somos
nós [ela e as irmãs] que ajudamos, principalmente eu”;
“meu pai sempre trabalhou, desde cedo, como eu, e olha para a gente, meu pai cheio
de problemas de saúde e eu, agora, com câncer, para que tudo isso?”;
“eu segui o caminho do meu pai, também era dinheirista [sic], trabalhei tanto que não
tinha tempo para fazer meus exames, só procurei médico quando estava com muitas dores e
tudo o que tenho são coisas, comprado com dinheiro e que agora não tem tanta importância”.
Amanda vem se questionando o quanto vale a pena ter itens materiais se não tiver
saúde, prazeres e não poder conviver com pessoas que ama. Ao ser solicitada a pensar em um
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“Plano de Vida Para um Ano”, Amanda identificou-se estando curada, de volta à igreja,
querendo estudar, ajudando quem precisa e também de volta ao trabalho, porém, um ofício
com diferenças em relação ao que vinha tendo:
“me vejo curada, podendo trabalhar de novo, passado todo esse pesadelo”;
“quero um trabalho que eu possa viver, ter um tempo com minha família,
principalmente com meu pai, quero que ele viva também, perceba que precisa relaxar, quero
passar uns dias na praia”;
“não vou mais trabalhar de segunda a sábado, quero uns dias de folga, para cuidar de
mim, da minha saúde, das pessoas queridas, ficar mais tempo com meu pai, minhas irmãs,
meu sobrinho, ajudar na educação do meu sobrinho, ajudar na igreja e gastar tempo com meus
verdadeiros amigos, aqueles que estão ao meu lado”;
“não vou mais me afastar da igreja, me faz muito bem, quero continuar ajudando em
tudo que eu puder”.
Apesar de ter apresentado melhoras significativas, no decorrer das sessões, acerca da
percepção do desgaste emocional, Amanda, na nona sessão (13 de dezembro de 2016),
sinalizou, no TD, intensidade nove, o que destoou do seu progresso. Quando questionada
sobre o porquê dessa piora, contou que o filho de sua prima, de três anos de idade, que estava
doente, faleceu: “mais uma morte na família, mais um enterro, muito difícil perder assim um
neném”; “nunca fui em um velório de criança, o caixãozinho, ele tinha a vida toda pela
frente”; “quando é mais velho, sei lá, é mais fácil, é normal”. Relatou que a morte do parente
a deixou muito abalada, pensou imediatamente: “por que tudo isso? Seria uma alegria para a
família”. Continuou sua justificativa afirmando, também, que ficou mal porque uma vizinha
lhe contou que outra moradora da mesma rua havia morrido, aos 40 anos, com diagnóstico de
câncer de colo de útero: “minha idade, mesmo câncer, isso é coisa de se dizer para alguém
que está passando pela mesma coisa?”. Relatou, inconformada, que ficou muito irritada com a
situação e que no momento pediu licença e se afastou.
Foi perguntado a Amanda quais estratégias ela havia usado para tentar se tranquilizar
e se havia feito o RPD; ela afirmou que não e complementou: “fiquei tão irritada com a
mulher, que nem pensei no câncer, só pensei no quanto as pessoas são ruins, não se colocam
no lugar do outro”. Posteriormente, disse: “eu rezei, rezei por ela e pela mulher que morreu”.
Foi pontuado que ela poderia ter se beneficiado do instrumento e se gostaria de falar sobre
como esses falecimentos a impactaram. Amanda pensou e relatou:
“o do priminho, acho que Deus só permitiu porque ele poderia sofrer muito, deve ter
sido melhor para ele”;
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“minha prima também corria risco, e entre ela e o neném, talvez Deus tenha dado uma
chance para ela continuar e cuidar da sua família”;
“não tem outra explicação, agora é aceitar e se cuidar”.
Sobre a vizinha que faleceu em decorrência de câncer:
“não sei nada sobre o câncer dela, não sei a fé dela, não sei qual era o grau, se estava
enraizado, se tinha se espalhado, se descobriu tarde, só sei que morreu, mas meu priminho
também morreu e não tinha câncer”;
“cada câncer é um câncer, o meu ainda não tem diagnóstico, mas a médica disse que
não está com metástase, tô [sic] disponível para qualquer tratamento”;
“comigo vai ser diferente”.
Foi lembrado que ela deveria usar as estratégias e os instrumentos apresentados
durante as sessões, e que isso poderia ajudá-la a lidar com os sentimentos de tristeza e de
insegurança quanto ao câncer. Com a proximidade do Natal e das festas de final de ano,
Amanda lembrou da avó e como seria mais difícil nesse ano - doente e sem a avó - e que tal
fato a deixava triste, mas que ela superaria: “já passei por tanta coisa nesse ano, que agora que
as coisas estão se encaminhando, logo logo [sic] estarei curada”. Contou, com alegria, que,
apesar da dificuldade financeira, decorou sua casa com pequenos enfeites comprados na rua
de comércio popular de São Paulo: “ficou lindo”.
9.1.3.3

FASE FINAL
Na fase final, Amanda já estava com consulta marcada para saber os resultados dos

exames e, possivelmente, o plano de tratamento. Nesse estágio, foi trabalhada prevenção de
recaídas, foi relembrado que o distress e os sentimentos negativos podem surgir em diferentes
etapas do tratamento do câncer, de modo que ela poderia aplicar o RPD e as técnicas de
ressignificação para auxiliá-la com suas crenças e pensamentos automáticos que estivessem
interferindo negativamente.
Passadas as festas de final de ano, foram retomados, no dia 16 de janeiro, os
atendimentos psicológicos. Amanda começou a sessão afirmando estar muito feliz com o
retorno à terapia; fez um resumo de como foram as datas comemorativas, de como soube
curtir sua família e seus amigos. Mas que, em um determinado período desse afastamento,
ficou muito triste porque a amiga de uma amiga faleceu com câncer no útero: “é o mesmo que
o meu, ela tinha 55 anos, só tratou com quimioterapia e morreu. A gente espera que melhore,
que cure, mas o dela não curou, não tive como não pensar no meu, será que é muito grave, por
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isso está demorando tanto para sair o resultado? Fiquei muito para baixo, não sei o que vai
acontecer no dia 19” (fazendo referência à próxima consulta médica, marcada para o dia 19 de
janeiro de 2017). Quando lhe perguntado se conseguiu identificar os pensamentos
automáticos em relação a essa perda, Amanda destacou que sim:
“pensei nas evidências, ela tinha 55 anos e eu 40”;
“cada câncer é um câncer”;
“ela fez quimioterapia, eu acho que vou tirar logo tudo, dependerá da médica, já
assinei [fazendo referência ao documento de autorização e à possibilidade de tirar o útero,
também, durante a cirurgia, caso a médica achasse necessário], estou disposta a tudo, fazer
todos os tratamentos, cair o cabelo, cirurgia, tirar o útero, eu faço tudo o que a médica
mandar”;
“não sei qual era a gravidade do câncer dela, o meu a médica disse que não tem
metástase”;
“sei que minha cabeça que pensa e me deixa mal. Tentei me equilibrar, mas quando
soube da morte, não deu, comecei a pensar em mim. Mas acabou passando, agora, estou mais
ansiosa com a consulta, com o retorno com a médica do que qualquer coisa”.
Amanda pontuou uma situação que soube contornar, durante o período de festas:
“fiquei mal também com as minhas irmãs, tive que ser dura com elas. Elas sabiam que
eu tinha recebido essa notícia [da morte da pessoa com câncer de colo de útero], que estava
muito mal e nenhuma delas veio me perguntar como eu estava, agiam como se nada tivesse
acontecido, tive que ser dura, falei com elas: ‘se vocês não querem saber de mim, escutar
quando eu estou sofrendo, prefiro ficar afastada nesses momentos, eu estou mal, quero
conversar’. Aí elas me ouviram, conversamos e depois, até saímos juntas, estamos mais
unidas”.
Relatou, mais uma vez, que tem melhorado muito seus relacionamentos,
principalmente com sua mãe e com suas irmãs: “esse Natal foi diferente, sem a vó e com
minha doença, mas passei com pessoas boas, fui na missa, foi diferente, mas não só para pior,
pela ausência da vó, foi diferente bom também”. Frisou que aprendeu a ouvir, a aceitar o
outro e a falar, a expressar aquilo que tem vontade.
Amanda pontuou que, depois de pensar muito durante esses meses, acha que teve o
câncer em decorrência de guardar tanta coisa: “fiquei doente por não falar, guardava tudo
dentro de mim, sobre minha mãe, ficava triste mas não falava; adoeci sozinha quando tive
depressão, não dividi com ninguém; quando alguém me magoava, não falava, fazia tudo pelos
outros: se pedissem meu carro, eu ficava a pé e emprestava; se pedissem para acompanhar em
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algum médico, eu ia, mas não fazia os meus exames que eu deveria fazer; passava por cima
de mim para fazer pelos outros, mesmo não querendo ou não podendo”. “Emprestei dinheiro
que não era meu, pedia para meu pai ajudar meus amigos e, na hora de pagar, as pessoas não
me davam satisfação; passei por diversas situações onde [sic] colocava o outro na minha
frente, amigos, família ou até amigos de amigos, aprendi que posso falar não, de uma forma
assertiva, clara, eu posso escolher quem eu quero ajudar, o que eu posso fazer pelo outro,
agora sou mais equilibrada, não vou adoecer novamente por não falar, por aceitar tudo”.
Amanda frisou que aprendeu a dar valor às pessoas importantes na sua vida, aos amigos que a
ajudaram nesse momento de adoecimento; aprendeu também que as pessoas também têm suas
dificuldades e que ela tem que respeitar o que o outro pode lhe dar: “se para minha mãe é
difícil escutar do câncer, não brigo mais, explico com outras palavras, mas conversamos”.
Amanda relatou estar mais ansiosa que o comum, devido à expectativa da consulta
marcada para dia 19 de janeiro. Questionada sobre o que ela esperava da próxima consulta,
Amanda respondeu: “eu creio que a médica vai me dizer que câncer é esse e me dizer o que
será feito, não importa o tratamento, eu quero começar”. No que se refere ao manejo para
lidar com sua ansiedade, Amanda afirmou que havia aumentado o relaxamento e que, quando
pensava na consulta, visualizava a médica dando-lhe boas notícias; além disso, estava orando
muito e que isso a ajudava bastante.
Na sessão seguinte, dia 20 de janeiro, um dia após a consulta no Hospital X, Amanda
contou que finalmente havia recebido o diagnóstico: “o exame deu NIC 3, vou fazer a cirurgia
dia 15 de fevereiro, não sei o que vão tirar, mas vão tirar tudo que estiver de errado”. Relatou
estar mais tranquila e explicou, com suas palavras, como seria sua cirurgia: “no dia 14, um dia
antes, eu me interno, eles vão tirar o câncer e fazer análise, se não estiver enraizado, será uma
cirurgia menor, se tiver enraizado, vai tirar o útero todo, aí, depois da análise, vai me falar se
faço quimio, se faço radio ou se não preciso fazer mais nada, dependerá do exame, agora já
sei o que é e vou me tratar, rezei tanto por isso, agora andou, estou em tratamento, deu um
alívio”. Contou, ainda, que a médica lhe perguntou se preferiria esperar passar o Carnaval, ela
disse que não: “fui direta com a médica, disse para ela que quero fazer no primeiro dia
disponível, não quero esperar mais nada”. Amanda contou as estratégias que pensou para
cirurgia:
“já conversei com o pai, ele vai me levar no hospital, bem cedinho, não quero me
atrasar”;
“vou fazer comida, aos poucos, e ir congelando, assim quando voltar para casa, depois
da cirurgia, já terei tudo em casa e não precisarei me esforçar”;
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“ainda não decidi se vou ficar na minha casa ou na casa do meu pai, acho que vou
ficar em casa, com minhas coisinhas, mas ainda não decidi”;
“anotei todas as recomendações da médica e já pedi ajuda das minhas irmãs e do meu
pai”;
“depois da cirurgia, terei que ficar de repouso, minhas irmãs vão me ajudar com as
coisas da casa”;
“também terei que me distrair um pouco, imagina, vou ter que rezar muito e fazer
muito relaxamento”.
Amanda, após uma pausa e um sorriso, frisou: “viu como eu aprendi? Aprendi que
posso me cuidar mais, que posso pedir ajuda também, eu sempre ajudei tantas pessoas, porque
eu não posso pedir ajuda?”.
Para o fechamento das sessões, foi conversado tanto sobre as técnicas que obtiveram
êxito com Amanda e como ela poderia aplicá-las em momentos em que se sentisse ansiosa ou
com distress alto, quanto sobre ela continuar exercendo a assertividade com as médicas e com
a equipe do hospital durante a internação e as demais consultas. Ao ser questionada sobre o
que ela poderia fazer por si mesma, como poderia se ajudar, Amanda anotou, em uma folha
de papel, metas para sua saúde após a cirurgia, bem como seus planos:


esporte: “sei que tenho que fazer esporte, vou começar andando, vou andar no parque
e vou andar na praia sempre que puder, aprendi a valorizar a vida, gosto da praia,
quero ir mais vezes à praia, mas isso só quando a médica liberar, né?” [sic];



curtir a vida: “vou na praia, quero muito passar uns dias na praia, aprendi com tudo
isso que dinheiro é bom, mas para que tanto dinheiro se a gente gasta comprando
coisas e não pensa no futuro, na gente? Quero trabalhar para poder ir na praia, ficar
com minha família”;



trabalhar: “quero voltar a trabalhar, já estou pensando, planejando, primeiro, vou
atender às clientes em casa, aos poucos, não vou trabalhar muito, e quando puder ter
meu salão de novo, não vou trabalhar todos os dias, vou deixar uns dias para viajar, ir
para praia, ir aos médicos, fazer os exames”;



cuidar de mim e cuidar do pai: “aprendi com tudo isso, o que adianta trabalhar tanto e
não ter saúde? Já fiquei doente antes e, agora, de novo, não vou deixar”, “aprendi a
não guardar as coisas, aprendi que tenho que me cuidar, vou fazer um plano de saúde,
isso é muito importante, olha tudo o que eu estou passando, vou fazer um para o pai e
meu sobrinho também, vou pagar o dele, quando puder”;
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Aproveitar as pessoas realmente importantes: “passei muito tempo focada no trabalho,
querendo ter dinheiro para comprar coisas, agora vejo a importância da família, da
igreja e dos verdadeiros amigos. A doença me mostrou quem são meus amigos, quem
se preocupa comigo, eu ainda amo a Camila, tenho sofrido muito por ela, mas ela não
me amava, só estava comigo pela vida que eu dava para ela, meus amigos de cerveja
não me visitaram, eu sei quem são meus amigos agora e são esses que eu vou ser
amiga, vou ajudar se precisar, mas só quem me faz bem”;



Quero ser voluntária: “vou continuar com meu trabalho na igreja, com as crianças,
mas quero ser voluntária, também, no X, quero ajudar quem precisa de ajuda como eu
estou precisando”.
Questionada sobre o que mudou desde o início das sessões de terapia, Amanda

começou citando o mesmo sintoma que ela apontara, na primeira sessão, como sendo o que
mais a incomodava – a dor:
“acho que isso foi o mais marcante, sentia dores horríveis, o dia todo, o tempo todo.
Hoje, sinto menos, ainda sinto dor, mas sinto mais quando eu me esforço muito. Aprendi que
eu precisava e podia me poupar”;
“se quisesse dormir um pouco mais, eu dormia, se quisesse ficar em casa, eu ficava,
sei que era importante estar no hospital com minha avó, mas também percebi que podia
explicar para minha mãe que eu estava cansada e precisava descansar, aprendi que não
precisava fazer tudo pelos outros, que não precisava deixar que meus amigos ficassem na
minha casa até tarde porque eles não tinham nada para fazer”;
“claro que, quando eu passei a cuidar mais da minha saúde, respeitar meu corpo e
minha doença, eu melhorei das dores. Quando eu acho que será bom para mim, eu ainda me
esforço, mas eu escolho, como o dia que eu passei batendo perna com minha irmã na rua,
conversando e passeando, tomei sorvete, que há muito tempo não tomava”;
“agora sei das minhas limitações, até a cirurgia e o restante do tratamento vou me
poupar, estou pronta para enfrentar, sei que será duro, uma luta, mas vou vencer”;
“ainda estou com medo da cirurgia, do resultado, mas é normal, ainda estou ansiosa,
acho que quanto mais perto da cirurgia, mais ansiosa, mas eu estou bem melhor do que no
começo, não dormia direito, ficava o dia todo pensando na dor, em porque não tinha um
diagnóstico, em tudo que poderia acontecer”.
Continuou pontuando outros sintomas:
“ hoje, eu durmo melhor, faço o relaxamento, rezo, consigo ver um filme todo, antes
não me concentrava”;
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“só fico muito alerta e não consigo dormir direito quando tenho consulta no dia
seguinte, aí fia [sic], não tem jeito, quase não durmo, fico preocupada se vou perder a hora,
mas não perco, chego cedo e fico aguardando. Tirando esses dias de compromisso, eu tenho
dormido melhor, descansado mais”;
“quando vem na cabeça pensamento de metástase ou de morte, penso nas nossas
conversas, tento ver o lado bom, penso em quanto eu ganhei, em quanto eu mudei, voltei para
igreja, para minha igreja que eu gostava tanto, quero ajudar mais na igreja, quero montar um
site, tirar fotos do culto, quero ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade como
eu”.
Foi apontado que a psicoterapia proposta se encontrava no final e, que, na semana
seguinte, seria o último encontro para preenchimento dos instrumentos; foi, então, oferecido
um espaço, como fechamento das sessões, para que ela falasse o que tivesse vontade. Amanda
afirmou que o adoecimento abriu os seus olhos, que ela é outra pessoa, que aprendeu que
pode lutar, que tem fé, que Deus lhe deu esse desafio porque ela é capaz de vencer e que está
vencendo. Relatou que percebeu que deve cuidar de si, que aprendeu com o próprio exemplo
e também com o do pai: “o pai trabalhou a vida inteira, se doou aos outros e hoje está com
vários problemas de saúde”. Ressaltou, ainda, que aprendeu com o exemplo do tio: “morreu
de câncer, não quis se tratar, não acreditou, não pediu ajuda da família, dos médicos, desistiu
do tratamento, desistiu dele”. Fez referência também ao câncer: “o adoecimento foi para me
conectar com Deus, com minha saúde e com as pessoas boas na minha vida”.
Uma fala que merece destaque nesse fechamento é referente ao momento em que
Amanda se compara a uma fênix. Relatou que, em todas as idas ao médico, tirava suas
dúvidas, entrava na internet para se informar melhor, anotava mais dúvidas para as próximas
consultas e entrava em blogs de pacientes com câncer. Mostrou-se ciente de que será uma
batalha difícil, principalmente por não saber ainda como será o tratamento após a cirurgia.
Pontuou que, por mais que tenha efeitos colaterais, sabe que isso significa que os
remédios e os tratamentos estarão fazendo efeito. Amanda afirmou estar consciente de que
estava muito doente e que lutaria: “eu já venci algumas batalhas, melhorei da dor, da tristeza e
da ansiedade, aprendi a me valorizar, a me cuidar, passei a dar valor a coisas que antes não
dava, estou conseguindo ler, ver televisão e estou me doando mais na igreja; agora eu preciso
continuar vencendo”. Nesse momento, lembrou que a mãe, ao se indignar com o fato de
Amanda estar fazendo terapia, afirmava-lhe que ela havia aceitado a doença e que isso era
ruim para si própria, que ela não deveria tocar no assunto e ficar lembrando do câncer.
Amanda continuou e relatou com firmeza: “eu posso, eu aceito o câncer, aceito que estou
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doente e vou me tratar. Serão meses, anos, não sei, sei que será difícil, posso perder o cabelo,
ficar magrinha, mas vou vencer. Eu tenho fé e vou vencer. Sabe, tipo Fênix, voltando das
cinzas para voar, sei que quando melhorar, vou voltar a trabalhar, ganhar meu dinheiro,
aproveitar mais a vida, me cuidar, vou sim vencer o câncer”.
Completou emocionada:
“Tive três grandes quedas na vida, uma quando fui traída e rompi meu noivado, a
outra foi quando fiquei muito doente, com depressão, anemia e perdi totalmente meus
cabelos, e agora, o câncer. Cai duas vezes e ressurgi, agora vou ressurgir de novo”.
A pesquisa terminou com o preenchimento dos instrumentos, nos quais Amanda
apresentou significativa melhora. No TD, pontuou índice quatro, considerado como limite
inferior para sofrimento emocional. No HAD, Amanda teve uma redução das pontuações em
ambas as variáveis: de 14 para 10 nos itens que avaliam ansiedade, e de oito para sete nos
itens que avaliam o quadro de depressão.
Constam, nos gráficos a seguir, a evolução do TD em todos os 14 encontros e o
resultado do HAD no primeiro e no último encontro.
Gráfico 1 - Estudo de caso - Amanda: Evolução da variável distress ao longo dos 14 encontros
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Gráfico 2 - Estudo de caso - Amanda: Evolução das variáveis ansiedade e depressão, medidas pelo HAD
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9.2

Estudo de caso 2: Bianca
Bianca (nome fictício), mulher, 52 anos, natural de Jundiaí, terapeuta acupunturista,

profissional autônoma, casada pela segunda vez, tem três filhos do primeiro casamento (25,
18 e 16 anos), reside com o atual marido e a filha mais nova em um município do estado de
São Paulo. Foi diagnosticada com câncer de mama em fevereiro de 2017 e realizou cirurgia
de remoção do tumor em abril do mesmo ano. Com o resultado da biópsia, a equipe médica
estipulou o tratamento adjuvante, tendo sido encaminhada para realizar 16 sessões de
quimioterapia e, posteriormente, 25 a 30 sessões de radioterapia, previstas para iniciar no mês
de dezembro de 2017. Bianca iniciou o atendimento em Psico-oncologia, no Laboratório
Chronos, em 28 de julho de 2017, após já ter realizado duas sessões de quimioterapia.
9.2.1 História pessoal
Bianca formou-se em Direito, aos 24 anos de idade. Na época do vestibular, ela, que
dispunha de poucas opções de cursos na cidade onde morava com os pais, contou que foi
influenciada pelo então namorado (atual ex-marido) a escolher uma “profissão de prestígio”.
Depois de formada, já casada, trabalhou no negócio que o marido abriu com um sócio,
atuando como gerente, de modo que nunca exerceu a profissão de advogada, que julgava “não
ter nada a ver com ela”. Trabalhou, nessa empresa, por oito anos, até seu divórcio. Depois de
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algum tempo, ao reestruturar sua vida, decidiu estudar e focar sua atuação em “algo que tinha
mais a ver com meu jeito”. Cursou terapia ocupacional e escolheu trabalhar com medicina
chinesa. Por cinco anos, até o atual diagnóstico de câncer, trabalhou como acupunturista em
uma clínica particular, atividade que gostava muito de exercer. Decidiu parar de trabalhar pois
não sabia como seriam o tratamento de quimioterapia, suas reações, os efeitos colaterais e,
também, por “sentir-se abalada emocionalmente”.
Bianca casou-se, pela primeira vez, aos 25 anos e, desse relacionamento, que durou 17
anos, teve três filhos. A filha mais velha tem 25 anos, faz faculdade na capital (SP) e mora na
mesma cidade da mãe, mas com a avó, em razão da necessidade de cuidados devido à idade
avançada e problemas de saúde. O filho do meio faz faculdade e mora em outra cidade do
estado de São Paulo. Já a filha mais nova, de 16 anos, está no 3º ano do Ensino Médio e mora
com a mãe, Bianca, e o atual marido desta. Há três anos (2014), sete anos após a conclusão do
divórcio, Bianca casou-se novamente. Sua separação, até hoje, depois de 10 anos, ainda gera
“ações e brigas na justiça”, tanto devido à partilha de bens como por valores das pensões dos
filhos.
Seu pai faleceu quando ela tinha 25 anos, devido a um diagnóstico de câncer no
pulmão. Sua mãe tem 85 anos e mora próximo à sua residência, com a neta (filha mais velha
de Bianca). Sua única irmã (57 anos), que mora em outro estado, é afastada da família de
origem, não tem uma boa relação com Bianca, nem com a mãe, nem com os sobrinhos.
Apesar de ter apenas uma irmã, Bianca tem uma família grande, com muitas tias e primas e,
como algumas ainda moram na mesma cidade, tem bastante convívio com esses familiares.
Bianca conta com esses membros como rede de apoio, inclusive no cuidado com a mãe, que
apresenta complicações de saúde devido à diabetes, problemas cardíacos e nos rins, também
agravados pela idade avançada.
Atualmente, suas atividades são direcionadas aos filhos (levar a mais nova ao colégio,
buscar os mais velhos na rodoviária, levar para algum evento ou festa), à atenção e ao cuidado
com a mãe (visitas frequentes, levar para realizar exames ou acompanhá-la em eventuais
internações e consultas médicas), ao marido (levar ao ponto de ônibus pela manhã e buscar à
tarde, acompanhar em jantares e em eventos sociais) e ao seu tratamento oncológico, visto
que se encontra em fase de quimioterapia. Como lazer, apontou a vida em família (marido e
filhos) e o seu relacionamento com as primas, com as quais conversa e se distrai.
Dado que a descoberta do diagnóstico de câncer e a preparação para cirurgia se deram
em um curto período de tempo, Bianca relatou que sua rotina ainda permaneceu a mesma,
com suas obrigações de filha, esposa e mãe. No cuidado com a mãe, afirmou estar
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sobrecarregada, pois a irmã que mora longe não ajuda nas questões práticas de vida e nem no
cuidado emocional. Contou que sua irmã nunca fez questão de compartilhar das relações de
mãe-filha, tampouco de irmãs: “sempre foi afastada”. Bianca relatou, ainda, que sua irmã só
se interessa em conversar com ela quando o assunto envolve o imóvel que ambas herdaram,
em vida, da mãe, quando o pai faleceu. Explicando-se, ela apontou que, quando se divorciou,
a irmã comprou a parte do ex-marido de Bianca na divisão da casa em que mora a mãe, tendo,
então, 75% da propriedade e, ela, apenas 25%. Apontou que, em decorrência dessa e de outras
atitudes da irmã, seu relacionamento é limitado às notícias de saúde e de internações da mãe.
Com seus filhos, Bianca relatou ter uma ótima relação, que “envolve muito amor,
carinho e cuidado”. Quando se divorciou do ex-marido, os filhos ficaram sob sua guarda, e ela
se tornou responsável pelas pensões até que completassem a maioridade (atualmente, tem
responsabilidade apenas pela pensão da filha menor). O relacionamento dos filhos com o atual
marido é amistoso, gostam-se e tratam-se com respeito, passam os finais de semana juntos, as
viagens em família e, quando necessário, o marido ajuda nas tarefas com os filhos, como:
levar ao ponto de ônibus, na escola e em outras atribuições. Bianca contou que, com o
primeiro marido, teve um término de casamento “muito turbulento, cheio de brigas,
discussões e com muito rancor e sentimentos negativos envolvidos”. Relatou que atualmente
se percebe mais equilibrada emocionalmente, tanto em relação à sua vida pessoal, com o atual
marido, como na escolha e atuação profissional.
9.2.2 Histórico da doença: câncer de mama
Em 2016, Bianca, com a intensão de monitorar a integridade de sua prótese mamária
(oriunda de uma cirurgia plástica realizada em 2006) e pensando em uma possível troca
devido “aos 10 anos de validade”, procurou seu cirurgião plástico para solicitar os exames da
mama e também os de rotina, os quais fazia regularmente. Bianca fez os exames solicitados,
realizou-os em um hospital particular, com cobertura pelo plano de saúde. Ao buscar o
resultado do exame de ressonância magnética das mamas, o técnico da instituição de saúde
lhe afirmou que teriam que refazê-lo devido à necessidade do uso de contraste e que, se
possível, seria realizado no mesmo dia. Relatou que, a princípio, pensou que tivesse ocorrido
algum problema com a máquina: “não passou pela cabeça que poderia ser um problema com
meu resultado”. Após realização do novo exame, o técnico solicitou que Bianca aguardasse,
pois eles liberariam o resultado “agora mesmo”. Enquanto aguardava, Bianca relatou que
começou a se preocupar, pois percebeu que poderia ser algo muito sério. Ao pegar o exame,
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abriu e leu o resultado: BI-RADS 5. Pesquisou na internet e se deu conta da gravidade do
resultado, tendo encaminhado o exame, imediatamente, para seu médico cirurgião.
Quando recebeu o retorno do médico, escutou: “vou te encaminhar para o
oncologista”. Afirmou que, na hora, “não pensava mais na prótese, em estética, em nada, só
na minha saúde”. Bianca relatou que a “ficha realmente caiu” quando entrou no consultório
da médica oncologista e escutou: “é um nódulo cancerígeno, terá que fazer biópsia,
quimioterapia e radioterapia”. Na percepção de Bianca, a médica “jogou tudo de uma vez só,
não foi aos poucos, para eu me acostumar com ideia, senti como se fosse um trator”. Contou
que ficou chocada com o diagnóstico: “dá um pavor, medo, não de morrer apenas, mas de ter
sequelas, não sei o que é, fiquei mais pessimista, com medo de tudo”.
Ao sair da consulta médica com a oncologista, teve todo apoio do marido, que estava
presente. Bianca saiu do consultório pensando em suas possibilidades (plano de saúde ou
particular) para realizar o exame de biópsia e a escolha de médicos para seu tratamento. Para
poupar tempo e a burocracia do plano de saúde, ela e o marido decidiram fazer, de imediato, o
exame de biópsia, em uma clínica particular. Pesquisaram um mastologista, na rede particular,
que os atendeu tão logo o exame ficou pronto. Segundo Bianca, o médico disse que ela
“ganhou na loteria, devido ao tempo de descoberta, tamanho e posição do nódulo”. Contou
que se sentiu acolhida por esse médico, tirou algumas dúvidas e começou a buscar opções
para seu tratamento. Ligou para seu primo, pois sabia que sua esposa tinha passado por
tratamento de câncer pelo mesmo plano de saúde que tinha cobertura. Seguindo as
recomendações, marcou sua consulta com o mesmo médico que cuidou da esposa desse
primo, que encaminhou Bianca para o cirurgião. Na consulta com o cirurgião, após verificar
os exames, o médico marcou o procedimento cirúrgico para a semana seguinte. Bianca contou
que sentiu muita segurança no médico, que ele lhe explicou como seria o procedimento
cirúrgico, as fases, a recuperação e, ainda, que discutiram a possibilidade de manter as
próteses de silicone nas mamas. O médico explicou que a recomendação da margem de
retirada da mama era do patologista, mas que essa decisão só poderia ser dada no momento da
cirurgia. Bianca ficou tranquila com a postura do médico: “ele me disse para eu não criar
expectativas, que faria de tudo para preservá-las, mas a prioridade era a saúde”. Bianca
relatou que, até esse momento, estava focada em questões práticas e burocráticas de sua
cirurgia, tais como: solicitação de guias no plano de saúde, marcação dos exames, realização
dos exames; e que se sentia segura com o tratamento proposto: “foi tudo tão corrido, só
pensava em minha saúde e na recuperação”.
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Na semana seguinte, o médico entrou em contato informando que teria que adiar a
cirurgia por uma semana, pois o médico patologista, com o qual ele estava acostumado a
trabalhar, não poderia acompanhá-lo na data agendada. Marcaram a cirurgia para a semana
seguinte, no dia 11 de abril de 2017, que foi realizada com sucesso, tendo sido retirado um
quadrante da mama e preservada a prótese. Após a cirurgia e o resultado da nova biópsia,
Bianca teve o seu tratamento traçado: seriam necessárias quatro sessões de quimioterapia com
intervalo de 21 dias, somadas a 12 sessões de quimioterapia semanais e, posteriormente, de 25
a 30 sessões de radioterapia localizada na região da axila. Apesar da distância da sua
residência até clínica (60 km de distância), Bianca escolheu o mesmo médico com o qual a
esposa do seu primo fez o tratamento quimioterápico, na cidade de São Paulo. No dia da
entrevista para esta pesquisa, Bianca já havia feito duas sessões de quimioterapia.
9.2.3 Histórico dos atendimentos no Chronos
Bianca procurou assistência psicológica após recomendação da assistente social da
empresa em que o marido trabalha. No dia 28 de junho de 2017, fez a entrevista inicial no
Laboratório Chronos, tendo relatado sobre o histórico da doença, sua história de vida e sua
rede de apoio.
Bianca preencheu o instrumento HAD, em silêncio, apenas concordando com a cabeça
em alguns itens, apresentando nível sugestivo para os quadros de ansiedade, com 15 de
pontuação, e, também, de depressão, contabilizando 11 pontos. Após ser instruída sobre a
variável distress, marcou nível 9 no TD, valor consideravelmente alto para sofrimento
emocional, e, ao preencher a lista de problemas, começou a discorrer sobre suas diversas
queixas. Relatou estar muito diferente desde o diagnóstico: “mudei muito, estou pessimista,
penso sempre no pior, sinto raiva, estou irritada ou apreensiva o tempo todo”. Bianca contou
as particularidades do seu tratamento: que precisava se deslocar até a capital para realizar o
tratamento de quimioterapia e que isso estava sendo cansativo, apesar do intervalo de 21 dias
entre as sessões; que já sente os efeitos colaterais, pois, além da queda total do cabelo (Bianca
usa peruca), ela tem se sentido “lenta, confusa, desorganizada e desfocada”. Porém, pontuou
que estava sendo melhor do que ela havia imaginado, pelo menos, por enquanto, pois não
estava sentindo náuseas e nem sofrendo com vômitos frequentes, o que normalmente é
associado a essa medicação. No âmbito emocional, percebe-se diferente: “sempre fui firme,
equilibrada, forte e agora estou sensível a tudo”.
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Os encontros tiveram início em 28 de junho e terminaram no dia 08 de novembro de
2017. Durante o início dos atendimentos, estes ocorreram, em sua maioria, semanalmente;
Bianca não faltou a quase nenhum encontro, nem mesmo na semana de falecimento de sua
mãe. Quando as sessões de quimioterapia passaram para frequência semanal, a partir do
sétimo encontro, Bianca teve algumas interrupções tanto no tratamento quimioterápico como
nos atendimentos de psicologia, devido à baixa imunidade e às intensas dores que não lhe
permitiam passar tantas horas no carro para seu deslocamento até a cidade de São Paulo.
Seguindo o modelo de Moorey e Greer (2012), as 12 sessões de Bianca foram
divididas em três fases. Na fase inicial, foram colhidas informações sobre o impacto do
diagnóstico de câncer, as consequências e adaptação ao tratamento, mudanças na rotina de
vida, rede de apoio, identificação de sintomas e de queixas que estivessem prejudicando sua
qualidade de vida e sua saúde mental.
9.2.3.1

FASE INICIAL
Na primeira das 12 sessões, Bianca, ao ser questionada sobre as queixas principais que

a fizeram procurar assistência psicológica, listou, primeiramente, alguns pontos que tinham
vinculação com os efeitos colaterais da quimioterapia: “dor e desconforto na cabeça,
raciocínio lentificado, confusão mental e queda total dos cabelos”. Posteriormente, continuou,
pontuando que estava sofrendo porque tem se percebido mais pessimista, chorosa, sem ânimo,
com falta de motivação e irritada por ter mudado seu estado de humor após o diagnóstico:
“mudei muito, sempre fui determinada, forte, agora me sinto confusa, cansada, penso no
pior”, “estou à flor da pele, qualquer coisa que sai da rotina, do planejado, fico tensa,
nervosa”.
Ao falar como foi receber o diagnóstico de câncer, Bianca relatou que “foi um susto,
foi tudo muito rápido, foi uma loucura, marcação de exame, autorização aqui e ali, exame em
cima de exame, minha preocupação era ter um bom tratamento, resolver o problema”, “depois
da operação fiquei tranquila, retirou e pronto, mas agora vem tudo isso, estou curada mas
tenho que fazer quimio, radio”, “comecei a pensar no pavor do tratamento, na quimioterapia,
no cabelo, com o que as pessoas poderiam comentar, as pessoas quando descobrem que você
tem câncer, falam como se você fosse morrer, é muito ruim”. Bianca contou uma situação
particular que a incomodou e reforçou essa crença: “tenho uma prima de 70 anos, super para
frente [sic], que contou para filha que eu tinha ficado doente e quando essa filha me
encontrou, foi digno de ser filmado a cena, um drama só. Ela me disse: ‘nossa fiquei sabendo.
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Meu Deus, estamos rezando tanto por você. Como seus filhos estão lidando com tudo isso?’.
Ela me olhou como se eu fosse morrer”. Bianca, mostrando-se muito indignada, frisou que
está bem, mas que se preocupa com o que os outros vão falar e pensar acerca do seu
adoecimento.
Quando lhe perguntado sobre o que mais a incomodava a respeito da percepção dos
outros, Bianca afirmou que fica preocupada com o modo como as pessoas vão falar com seus
filhos, pois elas podem passar uma imagem pior do que é: “sei que não vou morrer, mas não
sei como isso chega até eles”. Bianca relatou que não conversa muito com os filhos sobre o
seu diagnóstico e que tenta lhes passar uma ideia de que nada mudou.
Quando questionada sobre a sua percepção da doença, Bianca relatou que o pai
morreu em decorrência do câncer, mas que foi há muito tempo. Continuou o relato, afirmando
que sabe que será curada, que já fez a cirurgia e agora tem que enfrentar o tratamento. Foi-lhe
perguntado, também, sobre como havia sido o adoecimento do pai e se ela conviveu com
outras pessoas que passaram pela mesma doença, Bianca relatou que lembrou muito do pai
quando estava penteando o cabelo e este passou a cair em suas mãos e na escova: “meu pai
teve câncer de pulmão e também ficou careca com a quimio, sempre associei que a
quimioterapia havia matado meu pai, ele ficou muito fraco e morreu; morreu cedo, aos 59
anos”. Quando seu pai faleceu, em 1991, Bianca tinha 25 anos e ficou com essa lembrança.
Relatou que, atualmente, depois de tudo que tem estudado, sabe que não foi a quimioterapia
que agravou o estado de saúde do pai: “ele estava muito doente, fumava e bebia há muitos
anos”.
Lembrou-se, também, da filha de uma prima. Essa filha, de 36 anos de idade, já
passou por sete cirurgias: “um caso totalmente fora da linha, sofre muito, cada hora descobre
em um lugar, mas ela é muito resistente, está sempre bem, agora está fazendo radioterapia”.
Relatou o caso de outra prima, muito próxima, que teve câncer de tireoide e, após, passar por
cirurgia e fazer tratamento com iodoterapia, está em acompanhamento, tratada; e, por último,
contou o caso de um cliente que morreu com câncer de pulmão. Foi-lhe perguntado sobre a
esposa do primo, a qual ela havia citado como referência no tratamento, Bianca sorriu e
completou: “ela também, mas na época, eu não sabia o que ela realmente tinha passado, não
acompanhei, só sabia que ela tinha feito cirurgia e que tinha ficado boa”.
Durante as sessões, Bianca pôde refletir sobre os diferentes adoecimentos de câncer e
as diversas pessoas que fizeram parte do seu convívio, de modo que percebeu que seu
prognóstico é bom, que o andamento de todo processo ocorreu de forma célere, e lembra com
alívio do que o médico mencionou sobre a “loteria”. Relatou que, apesar de sentir que está
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tratada, principalmente depois da cirurgia de retirada do tumor, não se sente tranquila por ter
que passar por todo o tratamento, e que fica muito tensa e receosa, com medo dos efeitos e
consequências das sessões de quimioterapia.
Quanto à sua percepção a respeito do tratamento quimioterápico, Bianca relatou: “a
quimioterapia é igual montanha-russa, a gente sabe que vai descer, que não tem como evitar a
queda, que tem consequências, é assim mesmo. Tenho que passar por isso, estou me
preparando”. Contou também que perguntou ao médico como seria o procedimento, quais
seriam os efeitos colaterais e, que, segundo ele, um dos primeiros sinais seria a queda de
cabelo, “entre a primeira e a segunda sessão”. Relatou que se preparou para esse “impacto”.
Assim que se restabeleceu da cirurgia, cortou o cabelo, desta vez, curto, a fim de se acostumar
com a ideia de um novo visual, e que, após a primeira sessão de quimioterapia, na própria
clínica, comprou uma peruca similar ao novo corte. Após a segunda sessão de quimioterapia,
os cabelos caíram de forma intensa: “tentei segurar ao máximo, fiquei com receio de lavar os
cabelos, pensando que pudesse acelerar a queda”, “sentia os cabelos caindo aos pedaços, mas,
no banho, caiu de bolo. Fui escovando até sair quase tudo e cortei”.
Bianca pontuou que, além da queda total dos cabelos, sente “incomodo na cabeça,
quando mexo a cabeça, ela dói, tenho dificuldade para deitar, sinto que estou lenta, confusa,
sei que são sintomas da quimio”. Contou, ainda, que se sente aliviada pelo intervalo de 21
dias entre as sessões: “nos dias que faço, fico mal, não quero falar, escutar, prefiro ficar
quieta, mas depois passa, volto à minha rotina, os sintomas físicos passam, volto a me
fortalecer, mas a preocupação, o medo e a tensão não passam, mudei muito e isso me
preocupa, nunca fui assim”.
Bianca falou da sua vida após o impacto do diagnóstico; relatou que, apesar do
sofrimento emocional que vem sentido, tenta não transparecer para seu marido, seus filhos e
sua mãe. Relatou, firmemente, que sempre foi muito forte: “já morei sozinha, me separei com
um divórcio litigioso e muito desgastante, criei meus filhos, cuido da minha mãe, mas, agora,
percebo que não estou dando conta”. Pontuou, mais uma vez, que tem ciência de que “ganhou
na loteria”, por ter descoberto o câncer em fase inicial, e que vai sair dessa, mas que, agora, já
não dependente tanto dela: “os efeitos da quimioterapia são fortes e intensos, não sei como
vou lidar com o tratamento ao [sic] longo prazo”. Bianca reclamou que os filhos não
cooperam com ela no que tange às suas preocupações, intensificando seu medo de não
conseguir lidar com todo o processo:
“quando meus filhos não atendem o telefone, fico muito nervosa, pensando o que
poderia ter acontecido”;
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“quando peço para me ligarem quando chegam em casa e isso não acontece, fico mais
nervosa ainda. Sei o quanto é ruim para minha recuperação esses sentimentos negativos. Mas,
custa avisar?”;
“quando meus filhos falam que vão sair à noite ou que vão em uma festa, já fico tensa,
nervosa, até chegarem em casa eu não descanso”;
“quando o telefone toca, penso que pode ser uma má notícia, um acidente”.
Ao ser perguntada se ela conversou com os filhos sobre suas limitações e suas
preocupações, Bianca respondeu que não: “não quero parecer fraca para eles”. Deu o exemplo
em relação à sua filha, que vai cedo para a escola e, mesmo nos dias pós-quimioterapia,
Bianca se força para acordar e levá-la, ainda que depois “fique com dor e muito cansada”.
Após citar diversas situações acerca das quais acredita que poderia ter mais cooperação por
parte dos filhos, principalmente nos três primeiros dias após as sessões de quimioterapia, nos
quais sente-se muito cansada, com dores e fragilizada, foi apresentado a Bianca o treino de
assertividade. Após ser explicado a ela o conceito de assertividade e, consequentemente, ser
trabalhada a técnica, durante a sessão, ao ser questionada: “se você fosse assertiva com seus
filhos e com seu marido, explicando os efeitos colaterais da quimioterapia, como você se
sente e que necessita se poupar nesse período, eles iriam entender e ajudá-la, nesse
processo?”, Bianca, de imediato, respondeu que sim: “parece que se eu não lembrar que estou
doente, eles também não pensam e não sofrem com isso”. Questionada se ela realmente
pensava desta forma, Bianca afirmou que não, que os filhos e o marido sabem e que também
devem estar sofrendo em razão de seu adoecimento, mas que o assunto não é abordado. Foilhe frisado que a comunicação franca é um elemento importante nesse processo, tanto para ela
como para a família, e que, se ela não se poupar, não se permitir esse descanso, as
consequências da quimioterapia podem acentuar-se. Bianca concordou afirmando que sabe
quando exagera e que colocaria em prática o treino, no que concerne às suas relações com os
filhos e com o marido.
Outro ponto associado por Bianca no que tange à potencialização de seu nervosismo e
à preocupação excessiva dizia respeito aos compromissos com seu tratamento em outra
cidade, a uma distância de 60 km. Descreveu sua rotina para as sessões de quimioterapia:
“normalmente, vou de carro, sozinha. Meu marido [seu marido trabalha na capital] vai
trabalhar de ônibus e me encontra na clínica. Ele me leva de volta para casa, dirigindo, por
causa dos efeitos da quimioterapia e, se tiver algum mal-estar, ele me ajuda”. Bianca relatou
que dirigir nunca foi um problema, “sempre dirigi para lá e para cá com meus filhos”, mas
que, quando precisava ir à clínica ou a alguma consulta de seu tratamento, ficava
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extremamente apreensiva com o trajeto. Exemplificou, mencionando que, quando ocorria
algum imprevisto na estrada, como um acidente ou um trânsito mais intenso, ela ficava
transtornada, achando que perderia a consulta ou que alguma coisa em seu planejamento
pudesse dar errado. Contou: “fico pensando e, se o Waze [aplicativo de trânsito e de
navegação] me jogar em um caminho que eu não conheço e eu errar a entrada, e se tiver
alguma greve, e se eu não chegar no horário das consultas”. Relatou que com a ocorrência de
qualquer imprevisto, mesmo sabendo que a resolução não dependia dela, ela se descontrolava
demasiadamente. Mais uma vez, fez referência ao período anterior ao diagnóstico, em que
sempre teve autonomia e realizava seus afazeres, cuidando sozinha dos filhos e da mãe, mas
que, agora, “está tudo diferente”.
Nas primeiras sessões, ficou patente a importância de alguns tópicos, relacionados ao
adoecimento e ao tratamento, que precisavam ser abordados, quais sejam:


o impacto do diagnóstico de câncer;



adaptação aos efeitos colaterais do tratamento de quimioterapia;



mudança na rotina devido à realização dos tratamentos;



percepção e crenças relacionadas à quimioterapia;



dificuldade de aceitar as limitações do tratamento;



dificuldade de comunicação, com seu marido e filhos, sobre sua atual situação de
saúde;



dificuldade no manejo de adversidades.

As técnicas usadas, nessa primeira etapa, de acordo com a demanda de Bianca, foram:
Psicoeducação - Foram trabalhadas, juntamente com a ressignificação cognitiva: as
especificidades do seu tratamento, diferenciando-o do tratamento de seu pai e pontuando as
diferentes pessoas que ela conheceu que passaram por esse processo; a necessidade de
entender, pesquisar e solicitar ao médico explicações sobre os efeitos do seu tratamento e, à
equipe, sobre as estratégias multiprofissionais que podem melhorar a sua nova rotina. Foi
realizada psicoeducação, também, sobre distress e sintomas psicológicos que podem ser
vivenciados durante o diagnóstico, o tratamento e as diferentes fases do adoecimento. No
final da primeira fase, foi apresentado a Bianca o modelo cognitivo, elaborado por A. Beck.
Esse entendimento foi fundamental para que ela pudesse ficar atenta aos seus pensamentos
automáticos e, por conseguinte, ser possível identificar os momentos em que se apresentava
mais tensa, nervosa, preocupada e triste, e, assim, aos poucos, elaborar e modificar suas
percepções consideradas inadequadas.
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Treino de assertividade - Técnica usada em quase todas as sessões dessa primeira fase,
ressaltando a importância de Bianca conhecer o seu próprio limite e pedir auxílio dos filhos e
do marido quando achasse necessário; bem como saber pontuar quando uma situação a
preocupava e lhe causava mais sofrimento emocional.
Técnica de Relaxamento Progressivo Muscular - Foi realizada e treinada, durante a sessão,
a técnica de relaxamento, a fim de que Bianca a usasse nos momentos que se percebesse mais
agitada e ansiosa. Por exemplo, quando não conseguia dormir, ao aguardar o telefonema dos
filhos.
Planejamento prévio - Em razão de Bianca ter relatado que sofria intensamente com os
imprevistos no trajeto de sua residência até a clínica, principalmente quando estava sozinha,
foi elaborado um mapa de estratégias, identificando os possíveis problemas e as suas
respectivas soluções. Ela anotou o que precisava fazer antes de sair de casa, o que necessitava
levar, o que poderia acontecer em relação a imprevisto e, assim, foi criando estratégias para
controlar sua ansiedade e manejar eventualidades: (1) passou a separar, já no dia anterior, toda
documentação e tudo o que precisaria para seu deslocamento; (2) planejar com os filhos e
com o marido como seria a rotina no dia da sessão e qual atividade cada um teria para
executar; (3) sair no horário planejado e ter um intervalo adequado para quaisquer
eventualidades no trajeto, devido ao trânsito característico da capital; (4) verificar, no dia
anterior, a possibilidade de greve/manifestações e, caso tivesse, abrir uma janela maior de
antecedência; e (5) decidir se manteria o percurso habitual ou se seguiria o aplicativo de
navegação para evitar o trânsito, mesmo sabendo que poderia entrar em avenidas e ruas
desconhecidas, e que, se errasse o caminho, o aplicativo, imediatamente, recalcularia uma
nova rota.
Aceitação das emoções negativas - Foi trabalhada, também, a importância de Bianca aceitar
seus sentimentos de raiva, medo e tristeza devido às dificuldades de adaptação em relação à
doença e ao tratamento, às limitações e aos efeitos colaterais que extrapolavam seu controle.
Entender que, ao se permitir sentir e aceitar esses sentimentos, ela poderia elaborá-los, bem
como estabelecer estratégias para lidar com eles; ao aceitar que essas limitações do
adoecimento e do tratamento não a tornavam “mais fraca”, mas sim consciente do seu próprio
corpo e, consequentemente, capaz de lidar com os efeitos da quimioterapia. O distress e os
sintomas negativos em relação à preocupação excessiva com os filhos foram
significativamente diminuindo quando dividiu com a família suas preocupações e, deste
modo, estipulou limites nas tarefas rotineiras com os filhos e com o marido, resolvendo
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conjuntamente estratégias para substituir essas atividades quando Bianca não estivesse se
sentindo bem.
Após serem abordadas as questões e as queixas principais atinentes ao câncer e ao
tratamento, outras questões de sentimentos e de relacionamentos concernentes à sua família
de origem surgiram, as quais foram intensamente agravadas em decorrência da morte da mãe
(que ocorreu entre a terceira e quarta sessão). A mãe de Bianca, aos 85 anos de idade, sofria
de uma série de problemas de saúde, tendo sido internada diversas vezes para controle de
sintomas de diabetes e problemas nos rins. Antes do diagnóstico de câncer, quando a mãe
ficava internada, era Bianca e os filhos que a assistiam, com o auxílio e o apoio do atual
marido e das primas que viviam na mesma cidade. Em relação à irmã, Bianca relatou que
sabia que não poderia contar com ela, nem mesmo quando a mãe estava doente, tampouco
quando a situação estava sob controle. Mencionou que sua mãe sofria muito com esse
distanciamento da irmã, mas que, apesar disso, contava integralmente com o apoio da família
de Bianca, principalmente da filha mais velha, que morava com a avó. Após o diagnóstico de
câncer de Bianca, sua mãe teve uma grave complicação de saúde e foi, novamente, internada,
desta vez com parada respiratória e quadro instável. Bianca, por telefone, avisou a irmã sobre
a internação da mãe, informou-lhe a gravidade do caso e que ela não estava dando conta
sozinha, pois se encontrava em tratamento de quimioterapia e apresentava muita indisposição
e baixa imunidade, inclusive, tendo sido recomendado pelo médico que não frequentasse o
ambiente hospitalar. Bianca relatou que a irmã respondeu: “vou ver o que dá para fazer”, e, no
dia seguinte, à noite, a mãe faleceu. Bianca contou que, apesar da idade e dos problemas de
saúde, não acreditava que a mãe poderia falecer: “não parecia que ia morrer, sempre fomos e
voltamos do hospital, foram tantas idas e vindas juntas”. Relatou que ficou confortada pela
forma como se deu o morrer de sua mãe: “a médica foi bem humana, deu sedação para minha
mãe ficar tranquila, não sofrer”. Mas que, apesar do cansaço, da tristeza por ela e pelos filhos,
que também estavam sofrendo, ficou ainda pior devido ao pouco caso da irmã e pelo
reencontro ocorrido no velório: “chegou só às 02h30, com um abraço, um cumprimento sem
graça; minha mãe morreu magoada, eu estou magoada com ela, por tudo, mas não quero
alimentar esse sentimento”.
Durante a sessão, foi pontuado a Bianca que tudo havia acontecido muito
recentemente, que era necessário um tempo a fim de lidar com o luto acerca da morte da mãe,
permitir-se despedir-se e pensar nas boas vivências que elas tiveram, para, posteriormente,
criar estratégias para lidar com as dificuldades de comunicação com a irmã, tal como fez, com
sucesso, com seus filhos e marido. Apesar dessas dificuldades, Bianca relatou sentir muita
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gratidão pelo apoio dado pelo marido, filhos, primas e tias. Quando lhe foi solicitado que
pontuasse coisas boas que viveu com a mãe, Bianca mostrou-se saudosa e satisfeita pela
forma como cuidou da mãe nesses anos todos, bem como pela boa relação que tiveram.
Bianca, já ciente da necessidade de se cuidar e se poupar, delegou aos filhos, ao
marido, às primas e ao advogado (profissional que, há anos, presta assistência a Bianca e aos
filhos nas ações contra o ex-marido, e a quem ela solicita apoio sempre que necessita de
orientação ou serviços de ordem jurídica) alguns assuntos necessários em virtude do
falecimento da mãe. Quanto à irmã, ainda esperava ter uma “ajuda mais efetiva”; sentia-se
triste pelo fato de, atualmente, serem apenas elas. Quando lhe perguntado o que esperava da
irmã, após todos esses anos agindo de maneira distanciada e sem apoio efetivo (para usar suas
próprias palavras), Bianca pensou e respondeu: “não sei porque eu espero tanto de alguém
que sempre me deu tão pouco, não só para mim, para meus filhos e principalmente para a
mãe”. Bianca passou a se questionar que, talvez, desejasse ter um relacionamento diferente do
que o elas têm, mas que não sabe como agir, não entende como e em que momento todo esse
distanciamento emocional começou. Relatou que sempre tentou um entendimento, de diversas
maneiras – conversando, pedindo ajuda, cobrando, brigando –, mas que nada surtiu efeito, e
completou: “o tempo foi passando, fomos ficando mais velhas e, hoje, está cada vez mais
difícil, ela não consegue mais conversar, só briga, quer que eu resolva tudo, como sempre
cuidei, ela sempre dificulta as coisas para não ter que se meter, não ter trabalho”.
Bianca relatou que sempre esperou da irmã atitudes que ela acha serem corretas, que
acredita que ela própria as teria se estivesse no lugar da irmã, mas passou a questionar-se que,
talvez, o que ela ache correto, não o seja para a irmã. Ou seja, que nesse relacionamento, a
irmã fez suas escolhas, assim como Bianca, e que cada uma arcou e continua arcando com as
consequências de suas atitudes. Ao ser indagada sobre o que ficou de suas escolhas, da forma
como se relacionou com a mãe, Bianca relatou que: “no saldo, eu que tive o intenso convívio
com a mãe; nesses anos todos, fomos amigas, minha mãe esteve presente na minha vida, tanto
nos momentos de alegrias como nos momentos difíceis”.
No decorrer das sessões, Bianca relatou que passou a não ter mais expectativas acerca
das ações da irmã, irritando-se e magoando-se menos com isso. Ao aceitar a realidade da
relação entre elas, bem como as dificuldades de cada uma, Bianca passou a ser mais assertiva
com o que deseja da irmã, pontuando as situações práticas a serem resolvidas, inclusive,
permitindo-se afastar de situações que não a agradavam ou que a cansavam demasiadamente
(tais como resolver a situação da mãe junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
arrumar a casa da mãe e retirar os móveis para uma possível venda), delegando algumas
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providências ao advogado e, outras, ao filho mais novo da irmã, com o qual tem um ótimo
relacionamento. Bianca, por carinho e respeito à memória da mãe, fez questão de tomar frente
em relação a algumas providências para sua despedida, como o enterro e as homenagens, mas
percebe que, antes, teria “movido mundos e fundos, resolvido tudo sozinha e depois ficado
chateada comigo mesma por ter feito”.
Para Bianca, a primeira fase das sessões de terapia foi importante para se perceber em
tratamento do câncer, principalmente pelo impacto que os efeitos colaterais e as reações das
sessões de quimioterapia causam no paciente. Bianca passou a permitir-se repousar,
descansar, aprendeu a identificar quais os dias e em que momentos que ficava mais debilitada
devido aos efeitos do tratamento e, assim, pontuar para seu marido e filhos sobre seu malestar, inclusive lhes pedindo auxílio para que o andamento das atividades (levar ao ponto de
ônibus, levar em festas, ir a restaurantes) continuasse respeitando suas limitações. Contou
que, em uma noite, foi ao restaurante com o marido e, no carro, começou a sentir dores; olhou
para ele e lhe pediu para que retornasse, pois não se sentia bem, voltaram para casa e ela
descansou. Afirmou que, se fosse em outros tempos, iria ao restaurante mesmo com dor e
depois ficaria alguns dias sentindo-se mal, e completou: “um exemplo bobo, mas que antes
não faria, simplesmente, iria por ele, pelo planejado”. Bianca contou, ainda, mais duas
situações significativas de mudança de comportamento na rotina familiar. Após conversar
com os filhos sobre suas limitações, Bianca pediu ajuda ao marido para reforçar esse pedido.
Em seguida a uma conversa com o filho do meio, nesta mesma noite, depois do jantar, “meu
filho tirou a mesa e ajudou meu marido na tarefa de arrumação, outro exemplo bobo, mas
antes não tinha essa ajuda”. A outra situação diz respeito ao apoio que a filha menor
conseguiu, com as outras mães do colégio, no deslocamento para a escola, poupando-a dessa
atividade.
O treino de assertividade, a percepção de crenças envolvendo o adoecimento e o
tratamento de quimioterapia, a aceitação da sua condição de saúde e das limitações do
tratamento foram fundamentais nessa primeira fase.
9.2.3.2

FASE INTERMEDIÁRIA
Na segunda fase, a terapia continuou com foco na resolução de problemas práticos do

seu tratamento, especificamente com a preparação para as sessões semanais de quimioterapia
e com o manejo dos efeitos colaterais dessa nova medicação. Ademais, foram trabalhados
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tanto a ressignificação de suas crenças quanto ao impacto dos efeitos da quimioterapia, como
o processo de resolução de problemas de comunicação.
Bianca passou a ser mais assertiva com o médico e com a equipe de profissionais da
clínica, perguntando-lhes sobre o novo procedimento da quimioterapia semanal, sobre seus
efeitos colaterais e como poderia se prevenir ou manejá-los mais adequadamente. Como
estratégia para lidar com tais efeitos, ela passou a observar, nas primeiras sessões semanais,
quais eram os sintomas que apareciam, quando ela ficava menos disposta e quando começava
a melhorar. Esta observação tinha como objetivo fazer um mapeamento de suas atividades e
dos momentos em que precisaria repousar mais e permitir que os outros fizessem “suas
tarefas”, reorganizando a dinâmica de toda família. Anteriormente, ela se organizava em
função das atividades diárias dos filhos e do marido, agora, eles, como um todo, passaram a
planejar uma nova rotina.
Alguns efeitos colaterais mais graves precisaram de acompanhamento médico de
outras especialidades, tais como a do cardiologista, a fim de remediar problemas de pressão, e
a do ortopedista, para avaliar dores intensas que ela passou a sentir. Bianca já estava ciente de
que esse tratamento poderia propiciar problemas cardíacos, de modo que ficou atenta aos
sinais e realizou o acompanhamento por meio dos exames. Outros sintomas, como
formigamento e alergias nas mãos, também foram alvo de atenção e cuidados. Bianca relatou
que participou, na clínica em que realiza as sessões de quimioterapia, de uma palestra com a
nutricionista, e que passou a perceber que alguns alimentos realmente ajudavam a prevenir
enjoos, enquanto outros dificultam a digestão, e passou a seguir, a partir de então, uma dieta
para seu bem-estar.
Além das questões práticas de adaptação à nova fase de tratamento, foi trabalhado,
também, de forma mais profunda, o modo como seu modelo cognitivo influenciava as suas
relações. Bianca, ao entender como seus pensamentos e crenças influenciavam seus
comportamentos e ações, percebeu que ela mesma, ao longo dos anos, reforçou nas pessoas à
sua volta a constante demanda da qual, atualmente, ela se queixa:
“eu sempre fui uma pessoa forte, sempre resolvi tudo sozinha”;
“sempre dei conta de tudo, sempre quis dar conta de tudo”;
“enfrentei tudo do divórcio sozinha, as brigas que eram comigo e as brigas que não
eram comigo, que eram do pai com os próprios filhos, era a pensão deles, eu só recebia por
eles serem menores, era deles, mas eu brigava, fiz tudo que era certo por eles”;
“sempre tomei frente das situações, resolvendo os meus problemas, os problemas de
saúde da minha mãe e os problemas dos meus filhos, em nenhum momento não dei conta”.
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Por ser “vista como uma pessoa forte, por sentir que poderia dar conta de tudo” e pelo
êxito em resolver os diversos problemas ao seu redor, Bianca passou a perceber que “qualquer
coisa que dava errado, eles [os filhos] me ligavam e eu sempre resolvia, independente do que
fosse, onde fosse”. Ao se dar conta que ela mesma se cobrava demasiadamente para resolver
os diversos problemas e que tal fato reforçou, ao longo dos anos, essa constante demanda por
parte dos filhos, passou a entender que ela poderia, aos poucos, mudar esse padrão de
comportamento. Refletiu, também, que o sentimento de “sentir-se fraca por não dar conta de
tudo”, nesse momento tão particular, que extrapolava seu controle, influenciado pelos efeitos
colaterais conhecidos de uma medicação extremamente intensa, não constituía uma fraqueza
sua, mas sim de seu corpo, que estava, então, sendo “bombardeado”. Bianca relatou que
lembrou que o médico havia feito uma analogia, referindo-se à quimioterapia como um
bombardeio, necessário para aniquilar o câncer. Bianca foi, constantemente, reforçada
positivamente quando solicitava ajuda pontual do marido e dos filhos e estes atendiam às suas
demandas.
Bianca, no decorrer das sessões, apresentou melhora significativa em suas “conquistas
assertivas”. Um dos exemplos pontuados por Bianca como mais representativo foi quando sua
sogra, que mora em outro estado, veio para São Paulo para visitá-los. Ela contou que, em
outras ocasiões, arrumava tudo “na mais perfeita ordem”, brigava quando os outros não
seguiam sua recomendação para deixar a casa arrumada, mas que, dessa vez, quando o marido
informou que a sogra viria visitá-los, ela o “lembrou” que estava fazendo quimioterapia
semanalmente e que constantemente não se sentia bem, e que, portanto, não poderia dar a
atenção costumeira dispensada à mãe dele, tampouco sair muito de casa. Relatou que o
marido avisou a mãe acerca das limitações de Bianca, dos efeitos colaterais do tratamento e
que havia recebido a sogra dentro de suas possiblidades: “conversei, dei atenção, mas quando
me cansava, pedia licença e descansava”.
Outro episódio que Bianca apontou como sendo significante se deu com a filha mais
velha. Esta precisa pegar duas conduções para chegar à faculdade, que fica em outra cidade;
ao perder a hora do ônibus que a conduz até a rodoviária, a filha ligou para a mãe: “ela não
pensou em ligar para táxi, pedir carona, me ligou desesperada para levá-la até a rodoviária”.
Segundo Bianca, em outros tempos, com certeza ela sairia de casa, rapidamente, para suprir
essa demanda da filha. Mas atualmente, sobretudo, respeitando suas limitações de cansaço e
fadiga em decorrência da quimioterapia, ela reflete, avalia se pode ou não, e depois responde
aos filhos. Nesse caso, em particular, ela já tinha um compromisso marcado, ademais, não
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havia tomado seus remédios e nem o café da manhã, então, permitiu-se sugerir à filha que
pegasse um táxi pelo aplicativo do celular, e, assim, pôde continuar sua rotina.
Bianca percebeu que, os filhos, aos 25, 18 e 16 anos de idade, ainda precisavam e
precisariam muito dela, assim como ela precisou do apoio e do cuidado da mãe, contudo,
entendeu que ela pode ser assertiva com eles, inclusive lhes impondo limites referente à sua
atual situação de saúde. Relatou que, ao pedir ajuda, tanto dos filhos como do marido, a rotina
da casa foi se adaptando à frequência semanal das sessões de quimioterapia, e que ela ficou
muito feliz como a comunicação entre eles estava fluindo.
Outra relação que tem sofrido mudanças positivas é com sua irmã. Bianca afirmou que
sofreu muito com a falta de interesse e de cuidado por parte da irmã frente ao seu
adoecimento e o de sua mãe: “não liga para saber como eu estou”, “não perguntava se
precisava de ajuda no cuidado da mãe, pelo contrário, nunca podia ajudar em nada”. Durante
as primeiras sessões da psicoterapia, Bianca se ressentia muito com a irmã, mas, aos poucos,
foi se questionando o porquê de ficar tão nervosa e surpresa com a falta de apoio se, há tantos
anos, a irmã apresentava o mesmo comportamento; afirmou que nunca soube lidar com a ela,
e que atualmente se dá ao direito de não se estressar, que criou uma estratégia para resolver as
questões práticas da casa da mãe (visto que Bianca tem “apenas 25% e, minha irmã, 75%”):
“primeiro, tento falar com ela, se me cansar muito, se começar a gritar, se achar que não estou
indo a lugar nenhum, que ela está criando dificuldades para não resolver, passo para meu
marido. Se não der certo, depois, a Débora [nome fictício], minha filha mais velha, tenta, e, se
também não conseguir, passamos para o advogado”.
Bianca se deu conta de que a irmã tem dificuldade de comunicação com todos à sua
volta, teve com sua mãe, com ela, não se dá com as primas, com os sobrinhos e até com o
próprio filho: “ela tem dois filhos, um deles sempre fica do lado da mãe, inclusive, foi o que
ajudou a comprar os 25% do meu ex-marido, já o outro, ele é um amor, sempre vem em casa,
se dá muito bem com todos nós”. As evidências de que as dificuldades no relacionamento
eram, apenas, com Bianca, foi se desmistificando e ela passou a mudar sua forma de agir com
a irmã, não esperando dela uma atitude diferente daquela que teve a vida inteira, não mais
fazendo tudo sozinha, o que, anteriormente, fazia por carinho e por consideração à mãe.
Mencionou, também, que assim que a mãe faleceu, preocupou-se com as burocracias
da casa em que a mãe morava: “fiquei tensa, pensando que as contas iam chegar, que tinha
que conversar com o inquilino [uma parte do imóvel é locada para uma pessoa que a utiliza
como escritório], que tinha que cortar a água, desligar a luz, avisei minha irmã de todas
providências a serem tomadas e nada, ela não se movimentou, não se mexeu, não fez nada”.
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Continuou, ao afirmar que, atualmente, percebeu que “tenho 100% do trabalho e 25%
de direito, não vou mais fazer tudo sozinha, já liguei na imobiliária que paga o aluguel, avisei
que eu tenho 25% do valor a receber e a outra parte é com a Emília [nome fictício para a
irmã]”. “Algumas coisas, eu tive que fazer e, na época, eu fiz; agora, não faço mais, está tudo
do jeito que minha mãe deixou, por enquanto, estou recebendo meu aluguel de 25%, agora se
vão vender, alugar, deixar do jeito que está, ok, eu tenho 25% do lucro e 25% das dívidas,
mas não vou ter 100% do trabalho”. Continuou o relato afirmando que a irmã se movimentou
para comprar a parte dela. Bianca contou que contratou uma empresa para fazer a avaliação
do imóvel, mandou-a para irmã e está aguardando; tirou alguns itens de interesse pessoal da
casa, para guardar de recordação da mãe, e os móveis, que eram do quarto da filha, uma vez
que esta morava na casa com a avó, e que o restante ficou para “quem quiser se
responsabilizar”. Declarou que sentiu alívio em perceber que o problema não era só dela, o
trabalho, o desgaste, o compromisso eram responsabilidade das duas, e que agora que a mãe
faleceu, Bianca se permitiu não mais se cobrar para fazer tudo sozinha: “a casa é 25%
problema meu e 75% da minha irmã, já não me chateio tanto, é assim e pronto, não vou mais
alimentar o sentimento negativo de não ter tido o apoio dela no cuidado com minha mãe e
nem comigo, depois de tudo que passei, com mágoa de anos de uma separação [do exmarido], mágoa pelo o que o outro não faz, não posso alimentar isso, não quero”.
A busca por um equilíbrio emocional cresce, a cada dia, e Bianca ressignificou suas
relações em sintonia com suas limitações, com sua condição de saúde e na busca pelo bemestar. Pontuou que, apesar do seu conhecimento em medicina chinesa, não percebeu que,
provavelmente, já estava doente há algum tempo; contou que, um ano antes de descobrir o
câncer, ela sentia um “grande mal-estar, um desgaste, sem explicação” e queixou-se com sua
médica ginecologista, que lhe prescreveu uma medicação psiquiátrica. Bianca passou a tomar,
mas afirmou não ter sentido efeitos positivos, ao contrário, sentia-se, cada vez, mais exausta.
Atualmente, ela atribui esse mal-estar ao câncer, pois conta que, logo após a cirurgia de
retirada do tumor: “melhorei muito da disposição, me sentia melhor de saúde, apesar do medo
do tratamento e de como seriam as fases dali para frente, mas, no geral, não tinha mal-estar no
corpo”. “Hoje, vejo o quanto eu me permitia me estressar, o quanto me apegava às coisas
pequenas e dava um valor enorme, o quanto me angustiava quando as coisas não saiam do
meu jeito”. Bianca relatou que sempre soube que estresse e rancor faziam mal, mas que ela,
sem perceber, ainda os alimentava, mas que, agora, estava reorganizando sua nova forma de
enxergar a “sua relação corpo e mente”. Lembrou que, quando se separou do ex-marido,
precisou de um tempo para reorganizar, do seu jeito, a sua vida, que buscou uma nova
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profissão, que viajou à China para estudar acupuntura e passou a ser uma pessoa mais
tranquila. Porém, alterava-se em muitas situações pontuais, não em seu dia a dia com os
filhos, nem com o atual esposo, mas nas brigas judiciais com o ex-marido ou com sua irmã.
Bianca afirmou que, “mesmo sabendo, na teoria, o quanto mal esses sentimentos
poderiam me fazer, não me dava conta que sofria com eles, que sofri tanto, sabe, vamos
levando, resolvendo os problemas, sem pensar, e não nos damos conta que pode ser
diferente”.
Em um exemplo recente, Bianca contou que os filhos vieram lhe falar que o pai havia
proposto um acordo de pensão (referente a uma audiência marcada para algumas semanas
adiante, pois o pai havia entrado com um processo pedindo a revisão dos valores de pensão
dos filhos maiores de idade, que estão na faculdade). Bianca relatou que, anteriormente,
estressar-se-ia muito, conversaria, brigaria com os filhos caso eles pensassem em aceitar o
acordo, mas que, dessa vez, “não quis me estressar, a pensão é deles, o pai é deles, dei minha
opinião, quando vi que não convenci, não briguei, marquei um horário com o advogado para
que ele explicasse do ponto de vista jurídico, eles já são maiores de idade, a pensão cai direto
para eles, eles que sabem”. Bianca afirmou que deu sua opinião e que sofre em razão de os
filhos terem que passar por tal situação, mas que “se o pai quer brigar com os próprios filhos,
eu só posso aconselhar, eu que não quero mais brigar”.
Nessa fase intermediária, mais dois tópicos se fizeram importantes, de modo que
foram devidamente elaborados, quais sejam: a associação da quimioterapia à morte do pai e o
seu desejo de voltar a trabalhar.

A associação da quimioterapia com a morte do pai - Bianca, ao se queixar da
acentuação dos efeitos colaterais após o início das sessões de quimioterapia semanais, traz à
tona questionamentos sobre a influência desse medicamento em seu bem-estar. Ao conversar
sobre o que havia sido trabalhado, em sessão, sobre seu adoecimento e os efeitos da
quimioterapia, Bianca resgatou algumas ideias:


“sinto que já estava doente há algum tempo, aquele mal-estar e cansaço constantes
já eram sintomas do câncer”. Ela faz referência à época em que tomou medicação
psiquiátrica prescrita pela ginecologista;



“hoje, percebo isso porque, depois da cirurgia do seio, senti uma melhora nesse
mal- estar, mas que, depois, quando soube das sessões de quimioterapia, quando
comecei esse processo novo de tratamento, me senti muito pessimista, não era
medo de morrer, era outro medo, chorava por tudo”;
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“pensei que fosse me sentir muito pior, do lado da alimentação, que teria enjoos
fortes e ânsias, mas não, agradeço por não estar sendo ruim por esse lado, não
estou sentindo esses efeitos”;



“os efeitos [colaterais] ruins que tem que ter, né [sic]? Não tem como. Estou
aprendendo a lidar, mudei muito com a aceitação de adaptar a rotina, agora, estou
tendo mais cooperação e ajuda. As conversas com a equipe, as dúvidas que tirava
com as enfermeiras, tudo isso ajudou”.

Foi pontuado que, até o momento, ela havia trazido pontos, de certa forma, positivos
acerca de sua percepção do tratamento e da sua adaptação. Mas, por que, então, sentia esse
sentimento ruim em relação à quimioterapia? Bianca refletiu e respondeu: “meu pai morreu
com quase a mesma idade que eu tenho, ele tinha 59 e, eu, 52; ele morreu quando eu ainda era
nova, tinha a idade da Débora [nome fictício]”, fazendo referência à filha mais velha, que tem
25 anos de idade. Foi perguntado para Bianca se ela tinha medo de que seus filhos perdessem
a mãe, tal como ela havia perdido o pai. Ela parou, pensou e disse que não, mas pontuou: “sei
que não vou morrer, mas, sei lá, perdi cedo meu pai, tive minha mãe até agora, me apoiando,
quero estar bem ao lado deles, quero dar apoio em tudo o que eles precisarem”. Foi-lhe
solicitado que refletisse sobre as evidências que apoiavam o fato de os filhos terem a mesma
falta que ela teve (morte com mais ou menos 50 anos, devido ao diagnóstico de câncer).
Bianca afirmou: “sei que não tem”. Foi-lhe solicitado, então, que listasse algumas
comparações que evidenciassem a diferença entre o diagnóstico e tratamento do pai e os dela.
Por ocasião da morte do pai, Bianca pontua que:


“meu pai ficou muito tempo doente”;



“ele bebia, fumava muito, acho que há uns 15 anos”. Ao fazer referência a
comportamentos de risco para o câncer;



“sei que os tempos são outros, ele foi tratado há 25 anos”. Seu pai faleceu há
exatos 27 anos;



“sei que os tratamentos evoluíram”;



“cada caso é um caso, cada organismo é um”.

Continuou, afirmando que ela, desde o divórcio, vem tendo uma vida mais
equilibrada, com alimentação adequada, atividades físicas (prática de pilates), baseando sua
filosofia de vida na medicina chinesa, e completou: “sei o mal que os sentimentos de rancor
que tive, o estresse de todas as brigas, das discussões, de sempre ter alguma coisa na justiça,
audiência por conta da separação, sei o mal que tudo isso fez e faz comigo, mas há um tempo
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venho mudando, claro que não temos como não sofrer, mas tenho sido uma pessoa mais
equilibrada e busco coisas boas na minha vida”. Relatou, ainda, ter sorte de ter descoberto o
câncer em estado inicial, que teve possibilidade de retirar todo o tumor e que agora está
passando por um “tratamento complementar” com quimioterapia e, futuramente, com
radioterapia:


“meu câncer foi descoberto cedo”;



“o médico não disse que eu ganhei na loteria? Era pequeno”;



“tive sorte de ter refeito os exames no mesmo dia e enviado ao médico”;



“estou tendo uma boa assistência, com médicos bons”;



“foi tudo muito rápido, a descoberta, as idas aos médicos e a cirurgia”;



“sigo as orientações”;



“estou me cuidado”.

Bianca dá continuidade à sua explicação, afirmando que tem aprendido com o câncer,
e que, mesmo tendo uma visão holística do corpo e da mente, percebeu que pode cuidar mais
de si. Sob seu ponto de vista: “o câncer é uma doença que vem quando você não está bem,
quando está desgastada emocionalmente, lembro que fiquei muito tempo reclamando,
vivenciando essas coisas ruins, mas agora aprendi, mais ainda, o quanto que precisamos
pensar e repensar a cada dia em nossa saúde, no corpo e no que fazemos com nós mesmos”.
Nesse momento, foi solicitado que Bianca apontasse quais foram os aprendizados
mais profícuos que ela teve nesse processo de descoberta do câncer e de seu tratamento:


Bianca afirmou que tem pensado muito nesse padrão que ela seguiu, nesses anos
todos: “sendo muito exigente comigo mesma, me cobrando muito e que sempre
me obriguei a estar presente e disposta a resolver tudo pelos outros”;



Relatou que aprendeu a ser mais assertiva quando uma situação a desagrada ou
quando precisa de ajuda; aprendeu a poupar-se de situações estressantes e procura
fazer exercícios para não se chatear tanto com a irmã, com o ex-marido e com as
novas adversidades que a vida possa trazer;



Percebeu, também, o quanto é “controladora”, o quanto “me estressava quando as
coisas não aconteciam do meu jeito” e que tem trabalhado para mudar, aos
poucos, essa “inflexibilidade”;



Que tem ciência de que o tratamento de quimioterapia é intenso, tem diversos
efeitos, mas que tem aprendido a conviver com eles; que são necessários para seu
tratamento como um todo: “essa é mais uma etapa das três [cirurgia,
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quimioterapia e radioterapia], tenho que focar na recuperação da quimio, me
fortalecer, porque depois ainda tenho que fazer a radio”;


Que sabe que terá que conviver com o câncer por mais algum tempo, que tem
aprendido a lidar de forma mais equilibrada com todas as fases, e que ainda estará
em tratamento por cinco anos; mas, que se mudar seu jeito, seus pensamentos
negativos, as “preocupações excessivas, o desgaste emocional, isso já ajuda
muito”;



Ressaltou, também, os estudos sobre a medicina chinesa: “a medicina chinesa
explica que o sentimento altera o fluxo energético, altera aquele órgão. As
preocupações, medos, angústia, não saber o que vai acontecer, receio, tudo isso
altera o fluxo”. Lembrou que passou por tudo isso na época da separação e que
pretende se conscientizar, a cada dia, sobre qual “fluxo” ela quer, que tipo de
relações ela quer em sua vida.

Bianca apresentou significativas melhoras em suas relações com sua família, nas
situações adversas do tratamento e nas consequências deste.
Falta do trabalho - outro ponto que surgiu, nessa fase, como consequência negativa
dos efeitos da quimioterapia foi a falta que seu trabalho, como acupunturista, lhe fazia. Bianca
decidiu, no começo do tratamento de quimioterapia, parar de trabalhar por não saber como
reagiria aos efeitos da medicação. Entretanto, depois de alguns meses sem trabalhar, relatou
que a falta de seu ofício a deixa muito mal: “sinto muita falta de trabalhar”, “é a conjuntura de
tudo, a descoberta da doença, o tratamento, todos esses sintomas, a morte da minha mãe, e
ainda não poder trabalhar”.
Foi solicitado que Bianca pontuasse o que ela, como acupunturista, precisaria para
trabalhar.
Ela respondeu: “precisa estar bem, com boa energia, tranquila”.
Foi-lhe perguntado se, atualmente, ela se percebe dessa forma.
Bianca respondeu: “não, realmente não”.
Foi-lhe solicitado que descrevesse aspectos negativos e positivos de voltar ou não a
trabalhar, nesse momento:


Bianca apontou como positivo alguns fatores, caso voltasse a trabalhar:

“vou me distrair, mudar essa rotina de tratamento e doença”;
“vou ter uma rotina boa, com algo que gosto muito”.


Acerca dos fatores negativos, ela pontuou, caso voltasse a trabalhar:
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“vou me cansar ainda mais, pois tenho que ficar em pé”;
“não sei quando estou bem ou quando fico mal, não dá para prever”;
“não tenho controle sobre esse mal-estar”;
“se não estiver bem, não poderei atender, terei que desmarcar, e isso não é legal. As
pessoas têm seus compromissos, suas rotinas”;
“tenho que ir toda semana a São Paulo e fico muito cansada”.


Ao se referir aos aspectos positivos, se não voltasse a trabalhar nesse momento,
Bianca indicou:

“teria foco total na minha saúde”;
“não me canso mais do que eu já estou”.


Já em relação aos aspectos negativos, ela ressaltou, se não voltasse a trabalhar:

“fico somente pensando e vivendo esse tratamento”;
“é realmente uma coisa que me traz alegria, gosto muito do que faço”.
Depois de conversar e reavaliar cada questão levantada, Bianca refletiu que ainda não
está pronta para esse retorno: “sei que ainda não estou bem para trabalhar”, “é uma das coisas
que eu não gostaria de ter parado, mas parei no começo disso tudo pois não sabia como iria
reagir ao tratamento, agora sei como é. Sei todo mal-estar que estou sentindo e realmente não
tem como, sei que não tem como. Mas fico triste”.
Foi pontuado que Bianca tinha o direito de sentir falta do seu trabalho e de ficar
sentida com mais essa limitação, mas que o processo de quimioterapia tinha um prazo para
terminar e, em breve, poderia retornar às suas atividades (reforçando as informações que ela
afirmou que o médico havia lhe passado). Porém, nesse momento, em que ainda sofria com os
efeitos colaterais do seu tratamento, foi-lhe perguntado o que poderia fazer para se distrair,
para “mudar essa rotina de tratamento e doença” (tal como ela mesma havia mencionado),
mas algo que não prejudicasse ainda mais o seu bem-estar e que não potencializasse o seu
cansaço. Bianca descreveu que poderia voltar a estudar, a ler mais: “desde que comecei a
quimioterapia, minha concentração ficou abalada, acho que agora já posso voltar a ler,
estudar”. Questionada se isso é uma meta possível, ela afirmou que sim, que sente que
consegue, dependendo do horário e da sua motivação. Outra opção lembrada por Bianca foi
estar mais com suas primas e com pessoas queridas. Disse que poderia fazer alguns encontros
em sua casa, pois “cansa menos”. E pensou em algumas possibilidades: “posso pedir para elas
trazerem um bolo, pães e fazemos um café, conversamos, me distraio, se ficar cansada, já
estou em casa, é só sentar no sofá. Nós nos damos muito bem, se precisar, eu falo que preciso
descansar”. Bianca contou que, um dia, acordou bem-disposta, pegou um livro e foi até à
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clínica em que realiza as sessões de acupuntura: “Fui até lá, revi as pessoas, aproveitei o dia
no meu espaço, lendo e mexendo no computador, foi ótimo, as pessoas ficaram felizes de me
ver bem, disposta”, contou, satisfeita com a rotina que pretende manter.
Por meio do questionamento acerca de suas dúvidas, junto à equipe de saúde, da
psicoeducação e das ressignificações cognitivas, Bianca foi se conscientizando da importância
do tratamento quimioterápico, entendendo e respeitando as limitações dos efeitos colaterais
desse tratamento, mapeando suas reações à medicação e organizando suas atividades e
dinâmicas familiares de forma a não se prejudicar e a atender a necessidade de todos.
9.2.3.3

FASE FINAL
Com o passar das sessões semanais de quimioterapia, os efeitos colaterais foram

acumulando-se e intensificaram-se. Bianca queixava-se principalmente de:


vista embaçada;



dor;



formigamento nas pontas dos dedos;



zonzeira;



sono;



dor de barriga e “indisposição no intestino”;



escurecimento das unhas.

Algumas estratégias foram elaboradas para lidar com os efeitos colaterais das sessões
de quimioterapia, os quais interferiam significativamente em seu dia a dia:


Vista embaçada: afirmou que, quando começou a sentir, em alguns momentos, a
vista embaçada, respeitava o momento e deixava de focar sua vista em um livro,
por exemplo, e desviava sua atenção para alguma situação que não demandasse
tanta acuidade visual. Contou uma situação, na qual estava dirigindo para a clínica
em que realiza as sessões de quimioterapia e sentiu que a vista embaçou, não
sendo possível enxergar o aplicativo de trânsito e de navegação, mas, “ao invés de
ficar desesperada”, concentrou-se na direção para não errar o caminho e não
precisar ser guiada pelo aplicativo. Foi pontuada a necessidade de Bianca
conversar com o médico sobre esse novo efeito e, caso fosse necessário,
reorganizar a forma de deslocamento para as sessões de quimioterapia.



Dor: Bianca relatou que passou a sentir muitas dores na região do quadril e que
telefonou, de imediato, para o médico. Foi ao pronto-socorro, fez os exames
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solicitados e marcou nova consulta com ortopedista. Relatou que sentia dores no
período anterior ao diagnóstico e que as tratava com sessões de pilates, mas,
devido ao adoecimento, interrompeu essa prática. Mencionou, também, que os
médicos foram muito atenciosos e que diagnosticaram como: “mecânico, é
realmente ortopédico, não tem a ver com o câncer”. Bianca passou a usar bolsas
de água quente, um travesseiro para se acomodar no carro durante o trajeto da sua
residência até a clínica, e que tem respeitado, ainda mais, seu limite: “agora, além
de preventivo, é também curativo, se sinto dor, não tem como, paro tudo”.
Relatou, ainda, que os filhos estão mais atentos às suas queixas e que têm sido
prestativos: “estava sentada no sofá e reclamei de dor. Disse que ia pegar a bolsa,
aí o Douglas [nome fictício] falou: ‘mãe para de levantar, fica aí que vou fazer a
bolsa’”.


“Indisposição no intestino”: Bianca queixou-se muito de “indisposição no
intestino” [sic] e dor de barriga – “parece que estou virada do avesso”. Afirmou
ter seguido as restrições que a nutricionista passou, mas que, mesmo assim,
passou mal uns dias. Nessa sessão, Bianca estava apreensiva e alertou que, caso
fosse necessário, precisaria sair da sala para ir ao banheiro. Informou que
conversaria com o médico para saber se poderia tomar algum remédio e, assim,
não ficar com tanta apreensão ao sair de casa.

Quanto aos efeitos colaterais e sintomas desenvolvidos, Bianca, nas últimas sessões,
mostrou-se mais adaptada. Apesar das dores e da sensação de mal-estar, relatou ser mais
assertiva com o médico; antes das aplicações de quimioterapia, conversa com ele, explica-lhe
todos os efeitos que vem sentindo e os que se acentuaram. Mas que, aprender a conviver com
a dor, tem sido um desafio para ela.
A comunicação assertiva com a família e, principalmente, com os filhos tem-se
intensificado e, com isso, permitindo a tomada de decisões que diminuem o “estresse no seu
deslocamento para São Paulo e nas rotinas familiares”. Além das constantes mudanças
positivas na nova organização familiar, na conciliação das necessidades dos filhos, do marido,
de seu tratamento, e respeitando suas limitações, Bianca descreveu duas situações em que
percebeu uma grande mudança de comportamento, o que reforçou suas conquistas
relacionadas ao seu bem-estar.
Uma delas foi com a irmã. Bianca relatou que, desde que a mãe morreu, ela e a irmã
conversaram muito pouco, lembrou que estava passando por um diagnóstico de câncer e que a
irmã não ligava para saber dela, mas que, no final de outubro (entre o 12º e 13º encontro), a

122
irmã lhe telefonou para falar da casa (imóvel herdado dos pais). Contou, com orgulho: “fui
muito assertiva com minha irmã”. E explicou: “ela ligou dizendo que quer alugar a casa, que a
casa não poderia ficar parada, deixei ela falar tudo que queria. Aí, eu, muito calmamente, com
toda a tranquilidade, disse: ‘alugar não é interessante para mim. Não quero continuar tendo
trabalho com a casa da mãe, quero vender a minha parte. Minha parte é tanto’, falei”. Contou
que a irmã não concordou, e, mais uma vez, frisando que foi assertiva, Bianca lhe disse: “não
tem problema, pensa com calma, se organiza e quando quiser falar da venda da casa, pode me
ligar”. E continuou: “aí ela veio e ofereceu menos do que eu tinha pedido e eu disse ok, com
toda tranquilidade”. Bianca relatou que a irmã ficou surpresa com o fato de ela ter aceito a
oferta; afirmou que a irmã não imaginava que “seria tão fácil assim, sem brigas”, e que ficou
muito feliz quando desligou o telefone: “percebi que não precisamos brigar por tão pouco, a
diferença nem era tão grande assim e, se isso for preciso para não me chatear, fico feliz em
aceitar, fico feliz por ter fechado esse vínculo da casa da minha mãe”. Parou, e depois
continuou: “quando minha mãe morreu, peguei as coisas da casa que eram importantes para
mim, que tinham significado, que quis ficar para lembrar dela, tudo o que nós [ela e a mãe]
passamos juntas foi suficiente”.
Foi perguntado se Bianca acreditava que, ao perceber o relacionamento dela e da irmã
do jeito que realmente era, se essa percepção tinha auxiliado nas mudanças apontadas por ela.
Bianca, de imediato, concordou e afirmou ficar feliz por tudo o que viveu com a mãe, que os
momentos bons e os ruins ficarão guardados com ela, que as pessoas têm o direto de escolher
que tipo de relação quer ter com o outro e que passou a aceitar o fato de que a irmã tem esse
jeito de dificultar, de ser afastada, de não se envolver na vida deles (da família de Bianca),
mas que ela também tem o direito de não querer mais ter esse tipo de vínculo com a irmã.
Lembrou que, quando a mãe estava viva, a relação dela com a irmã era voltada às questões
práticas das internações e da condição de saúde da mãe, que a irmã não ajudava no cuidado da
mãe: “não ligava para saber dela, não conversava com ela, nem com ela nem comigo, sempre
tinha um assunto específico para tratar”. Terminou, frisando: “não quero mais problema, mais
assunto burocrático com ela, não quero mais brigas, quero resolver meus problemas, essa casa
é um problema a ser resolvido, então, vamos resolver, se ela quer pagar x, ok, aceito x”.
A outra situação pontual que Bianca relatou, nas últimas sessões, foi em relação ao exmarido. Bianca participou de uma audiência para decisão judicial sobre uma revisão de
pensão, que o ex-marido havia pedido em relação ao filho do meio (18 anos). Por ser maior de
idade, a pensão é de total responsabilidade do filho e é creditada diretamente em sua
respectiva conta bancária. Bianca contou que a decisão do juiz foi em favor do filho, de modo
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que o pai deveria continuar pagando o mesmo valor da pensão; essa decisão fez com que o
ex-marido ameaçasse romper os laços com os três filhos. Disse que os filhos estavam tristes e
apreensivos e que, anteriormente, ela ficaria muito irritada com a postura do ex-marido, mas
que essa atitude dele é a mesma que ele teve com ela a vida inteira: “sempre que era
contrariado, tentava resolver do jeito dele, agora está fazendo pressão nos meninos por causa
de dinheiro. Sei que o problema não é comigo, é com dinheiro, que a briga foi contra o
próprio filho, o pai entrou na justiça contra o próprio Douglas [nome fictício]”.
Bianca relatou que, na audiência, explicou para o filho que o juiz apenas cumpriu o
que preconiza a lei e que ele tem direito a essa pensão; frisou que ficou feliz, em paz, e que
essa nova decisão judicial reforça que são justas todas as brigas que ela enfrenta contra o exmarido, mas que ela não precisa se desgastar tanto, que aprendeu que o advogado pode se
encarregar de muitas coisas e que ela não precisa se envolver tanto emocionalmente. Contou
que percebeu mudanças positivas em sua postura e que tem ficado mais consciente acerca de
suas atitudes, preocupações e que, quando tem mudanças de humor, percebe-se e analisa a fim
de verificar se pode adotar alguma postura diferente, mais saudável.
Já pontuando a fase final das 12 sessões, foram trabalhadas, com Bianca, as técnicas
de prevenção de recaída. Foram discutidas estratégias de enfrentamento das sessões restantes
de quimioterapia e, consequentemente, de seus efeitos colaterais, bem como a preparação para
o início das sessões de radioterapia e o final do tratamento. Foi reforçada, mais uma vez, a
importância de uma comunicação aberta, sincera e assertiva com o marido, com filhos, com a
equipe de saúde, bem como com as pessoas que estão à sua volta, principalmente, quando
essas relações lhe trazem prejuízos emocionais.
A psicoeducação sobre a possibilidade (e probabilidade) de aumento de distress em
situações específicas – tais como trocas de modalidade de tratamento (de quimioterapia para
radioterapia), término de tratamento, mudanças de rotinas – foi sinalizada. Como estratégia de
enfretamento, nessas situações futuras, Bianca poderia utilizar as técnicas aprendidas durante
as sessões a fim de reduzir seu mal-estar emocional, perceber como seu modelo cognitivo tem
respondido a essas situações e identificar os pensamentos automáticos que influenciam
negativamente em seus comportamentos e em seus sentimentos. Para exemplificar, foram
resgatados alguns dos pensamentos disfuncionais trabalhados durantes as sessões, quais
sejam: quando ela associava a quimioterapia à morte do pai, quando ela se percebia mais fraca
por pedir ajuda dos filhos e do marido, entre outros. Bianca concordou acerca da forma como
ela distorcia alguns pensamentos e que, nesse processo, teve muitos aprendizados,
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principalmente em como não tratar algumas situações de formas tão negativas, com
sentimentos de raiva e rancor, o que faziam mal ao próprio corpo.
A preparação para a nova fase de tratamento, a radioterapia, também foi abordada. As
sessões de radioterapia, que estavam previstas para começar em dezembro, tiveram que ser
adiadas devidos às pausas realizadas durante o tratamento de quimioterapia, em decorrência
da baixa imunidade apresentada em algumas semanas. Na nova reorganização do tratamento,
as sessões de radioterapia têm previsão para começar em janeiro de 2018. As sessões serão
diárias e Bianca ainda não decidiu se as realizará na cidade onde reside ou na capital, devido à
distância. A fim de fortalecer a tomada de decisão, Bianca conversou com os médicos que a
assistem atualmente, esclareceu algumas questões, buscou clínicas próximas de sua
residência, marcou consulta com alguns médicos, conversou com a esposa de seu primo, que
também é médica, e levantou algumas questões a serem consideradas:


efeitos cumulativos da quimioterapia: apesar de a radioterapia não ter efeitos
colaterais de mal-estar, os efeitos da quimioterapia ainda permanecerão por algum
tempo, mesmo após o término das aplicações, haja vista estes serem cumulativos;



distância e cansaço: distância de 60km a ser percorrida diariamente em cada
trecho;



local de incidência da radiação: devido à necessidade de se realizar as sessões de
radioterapia na parte central do corpo, e não na lateral, como de costume na
maioria dos casos de câncer de mama, o médico explicou que é uma área muito
delicada de aplicação, visto ser próxima do pulmão;



sentiu muita confiança no médico radiologista da capital, sentiu-se segura com a
explicação e com as medidas de cuidado que o médico se propôs a tomar;



o local, na capital, em que serão realizadas as sessões de radioterapia, apesar de
ser afastado da sua residência, é próximo da clínica de quimioterapia, e Bianca
poderia, caso fosse necessário, conciliar, no mesmo dia, as consultas com os dois
médicos, bem como realizar exames nos hospitais em que está acostumada.

Bianca, juntamente com seu marido, analisou as indicações dos médicos, as
recomendações de colegas e familiares que tinham passado pelo mesmo tratamento, as
possibilidades de cobertura por seu plano de saúde e se mostrava-se pendente (porém, ainda
não decidida) a escolher pela realização das sessões de radioterapia na capital. Ela
apresentava consciência acerca da necessidade de deslocamento diário e do cansaço adicional:
“acho que sentir segurança no procedimento e na equipe pesa mais que tudo”. Bianca
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mostrou-se motivada por ser a última etapa do seu tratamento e por, gradualmente, ter os
efeitos da quimioterapia reduzidos e, consequentemente, poder retornar à sua rotina e executar
novos planos.
Na etapa de planejamento para o futuro, Bianca brincou afirmando que é “um
planejamento pós-efeito da quimioterapia”. Continuou: “não me sinto doente, depois da
cirurgia já me senti curada, são esses efeitos que me deixam mal, me limitam. Meus planos
serão para quando não sentir mais tudo isso”. Ela planeja:


voltar a trabalhar: Bianca pontuou que, assim que puder se equilibrar e ter maior
comprometimento com os pacientes, e, ao mesmo tempo, com sua saúde e bemestar, quer voltar a trabalhar: “Bem aos poucos, sem forçar, planejo começar uma
vez por semana para sentir como será e, aos poucos, ir ajustando na medida que
for melhorando”. Relatou que tem ido ao consultório de acupuntura para ler e ver
os outros profissionais. Frisou: “quando me sinto bem, eu vou, quando não estou
disposta, fico em casa”;



diminuir a rotina: Bianca ressaltou que, após a finalização do tratamento
(quimioterapia e radioterapia), não pretende ir ao consultório todos os dias, tal
como fazia anteriormente, que quer ter um tempo maior para se dedicar aos
estudos, ficar com seus filhos, com suas primas e com seu marido. Pretende
conciliar a rotina do consultório com atividades sociais e de lazer: “Antes, eu ia
todos os dias, mesmo não tendo paciente, eu ia e ficava lá, me cobrava por ter que
ir todos os dias, agora, não vou fazer isso mais não. Vou tentar conciliar ao
máximo minha atividade profissional com outras áreas da minha vida”;



ter uma vida mais tranquila, com mais paz e reflexões: Bianca ressaltou que
aprendeu muita coisa no processo de adoecimento: “a vida não está totalmente no
nosso controle, temos que lidar com as dificuldades”, “parei de me cobrar tanto,
as coisas são como são e temos que lidar com as dificuldades; minha mãe morreu,
sofri muito, mas a vida seguiu, parei de me cobrar tanto com meus filhos, eles já
têm idade para tomar suas decisões que eu sofria tanto para ajudar, estarei aqui
sempre, mas se não me escutarem, peço para o advogado conversar e eles podem
e devem tomar suas decisões, a minha relação com o pai deles é de separação,
mas a deles não é, pai é pai e sempre vai ser, a doença tirou um pouco do foco
dessas brigas, desses problemas”, “para que tanto nervoso, tanta briga? Um dia
tudo isso vai se resolver e eu tenho minha vida para viver, a gente acha que pode
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tudo, mas nosso corpo adoece e nem percebemos, é necessário parar, o câncer me
fez parar”. Bianca pontuou como meta ter uma vida com “mais paz e reflexões”.
Bianca, citou também, como planejamento para o futuro (“um futuro próximo”):


mudar de apartamento: Bianca comprou, com o atual esposo, um apartamento
novo e pretende se mudar até o final do ano. Relatou não querer vínculos com o
ex-marido nem com os imóveis da separação; que essa necessidade já emergia
dentro dela e que agora cresceu, tendo se potencializado: “não queria mais ter essa
relação, já tinha comprado esse imóvel, mas compramos na planta, ainda precisa
terminar as obras para nos mudarmos”. Bianca concluiu: “parece que tudo vai se
acertando quanto mais eu percebo que preciso me afastar de tudo que me faz mal;
nossa mudança [de imóvel] se aproxima, estou feliz por isso”.

Reforçou a necessidade de manter suas relações o mais saudavelmente possível,
dentro das suas limitações:


relação com a irmã: Bianca afirmou que quer ter uma relação menos desgastante
com a irmã, que pretende resolver o quanto antes a situação da casa da mãe.
Relatou, ainda, que aprendeu que cada um pode dar o que tem, e que, a partir de
agora, ela tentará resolver situações pontuais, sem se desgastar demasiadamente; o
que ela não conseguir, pretende transferir para o advogado resolver;



relação com o ex-marido: Bianca relatou que, anteriormente, quando recebia uma
notificação judicial ou agendamento para alguma audiência, ficava extremamente
nervosa e ansiosa. Havia se dado conta que, na maioria das causas, o seu
advogado teve sucesso, e que atualmente ela não precisa se preocupar tanto com
essas questões; que os filhos já são maiores e que podem tomar suas decisões,
pois ela sempre estará presente e os apoiando no que precisarem, mas que são
apenas audiências e que o “mal-estar, preocupação excessiva e raiva” que sempre
passou, só fez mal à sua saúde. Bianca pontuou que sempre teve que resolver as
pendências da sua separação “na base das brigas judiciais e de desgastes”, mas
que agora tem uma visão diferente: “eu tenho um bom advogado, ele pode
resolver essas brigas”.

Antes do fechamento das sessões, foi-lhe solicitado que fizesse uma reflexão acerca
do que foi abordado nas sessões, sobre o que ela gostaria de ressaltar. Bianca abordou a
importância de mudanças em relação a alguns tópicos específicos, a saber:

127
Adaptação ao tratamento: “no começo, fiquei muito atordoada, não conseguia prestar
atenção, me concentrar, me chateava com isso, não conseguia ler um livro, ficava irritada com
essa confusão mental, com toda sensibilidade que fiquei, mas parece que a gente acha esse
equilíbrio, não estou falando que não é ruim, é péssimo, mas tenho que passar por isso, não
tenho escolhas, mas posso aprender, já aprendi muito”.
Percepção de bem-estar: “quando eu não sinto os efeitos da quimioterapia, reconheço que
estou melhor do que quando descobri o câncer. Antes, tinha um mal-estar, um cansaço
diferente, não sabia o que era, os médicos falavam que era depressão, mas não era, era o
câncer, era sintoma de que eu já estava doente. Tinha uma dor no pé estranha, acordava à
noite mancando, depois da cirurgia [oncológica], a dor no pé passou, o mal-estar sem motivo
passou”;
“agora sei o que me faz mal, sei que sinto os efeitos da quimioterapia, as dores, o malestar, tudo isso me limita muito, mas estou lidando com eles, aprendendo a cada dia, e sei que
vai passar”.
Relacionamentos difíceis: “depois disso tudo que tem acontecido com minha irmã, passei a
olhar para ela de forma diferente, não me incomodo tanto com a indiferença dela, é mais
problema dela do que meu, eu estou aqui, tenho minha família ao meu lado, minhas primas,
tive minha mãe. Não vou mais cobrar, me dei o direito de não brigar, são questões
burocráticas que vão se resolver de uma forma ou de outra”;
“as pessoas vivem uma angústia por pouca coisa, as pessoas que criam os problemas,
eu fiz isso. Vivi e vivo o problema com as questões da separação, tive minha parcela de culpa
também; na época certa, infelizmente, não enxerguei isso, eu me deixei irritar, vivia
reclamando, mas hoje, eu vejo e aprendo com meus erros e dos outros, não quero viver
assim”;
“às vezes, precisamos ficar doentes para parar e pensar em como queremos viver
nossa vida, quem queremos ao nosso lado, que tipo de sentimentos queremos alimentar”.
Bianca, nas últimas sessões, mostrou-se mais equilibrada, com distress mais baixo, e
consciente da necessidade de atenção em relação às suas limitações e às novas rotinas,
objetivando a melhora de sua saúde física e mental. Para o fechamento das sessões, Bianca
preencheu os instrumentos. No último TD, assinalou graduação quatro. Suas marcações, no
instrumento, tiveram melhora constante e estabilizada a partir da nona sessão, de modo que
seu maior grau assinalado foi seis e, o menor, três. Bianca apresentou uma queda significativa
de distress, de nível nove para quatro, o limite da variável clinicamente prejudicial.
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Bianca, em sua fala, apresentou constantes melhoras na forma de se relacionar com
sua família, com a equipe de saúde e com pessoas que tinham um papel importante em sua
vida; aprendeu a lidar com os efeitos colaterais do tratamento, com suas limitações
temporárias e com variáveis psicológicas que afetavam sua qualidade de vida. No HAD,
Bianca apresentou melhoras nas duas variáveis medidas: o índice de ansiedade foi reduzido
de 15 para 10 pontos e, o de depressão, de 11 para 9. As pontuações ainda apresentavam
índices sugestivos para ansiedade e depressão, porém, segundo justificativa dada por Bianca:
“marquei aqui para mais porque ainda penso em algumas dessas coisas, mas não tanto quanto
antes, e nem tão fortes, me sinto muito melhor”.
A última sessão foi finalizada e ela associou que não se percebe totalmente bem em
decorrência dos efeitos do tratamento: “eles me acompanham constantemente, aprendi a lidar
com eles, mas ainda é muito sofrido, tenho respeitado meus limites, mas ainda assim é ruim”.
Bianca afirmou que os efeitos colaterais têm sido um desafio nesse processo todo, que ela
tinha conhecimento de que a quimioterapia era intensa, mas que foi muito diferente do que ela
pensava, lembrando-se, mais uma vez, do pai. Relatou que tinha uma ideia muito ruim desse
tratamento: “é muito ruim sim, mas tem sido diferente, os efeitos são reais, incomodam muito,
mas aprendi a conviver”. Bianca tem ciência de que o tratamento é necessário para sua
melhora, o qual, juntamente com a nova perspectiva de menos brigas, menos rancor, menos
sentimentos negativos, proporcionar-lhe-á um bem maior.
Constam, nos gráficos a seguir, a evolução do TD em todos os 14 encontros e o
resultado do HAD no primeiro e no último encontro para comparação dos resultados.
Gráfico 3 - Estudo de caso - Bianca: Evolução da variável distress ao longo dos 14 encontros

Termômetro do Distress
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9

9

9

9

9
8

6

Fonte: produção do próprio autor.

6
5

5

5

5
4
3

Distress

129
Gráfico 4 - Estudo de caso - Bianca: Evolução das variáveis ansiedade e depressão medidas pelo HAD
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DISCUSSÃO

Avanços na área oncológica tornaram-se uma necessidade devido à enorme incidência
do câncer. Ao passo que centros de pesquisas e equipes de saúde foram capazes de dominar
procedimentos de detecção, tratamento, controle e cura do tumor, a Psico-Oncologia passou a
incluir, no cuidado oncológico, o sujeito que adoece e seus aspectos emocionais, psicológicos
e sociais (Holland & Wiesel, 2015; Campos, 2010; M. Carvalho, 2008, 2002; Holland, 1989).
A Psico-Oncologia atua “no papel que as variáveis psicológicas e comportamentais
podem ter no risco e na sobrevivência do câncer” (Holland, 1989, p. 11, tradução nossa), de
forma que se busca, cada vez mais, compreender o sujeito durante o adoecer, levando em
consideração suas particularidades, seus anseios e suas crenças. A atuação do terapeuta
cognitivo-comportamental visa – por meio da identificação e da ressignificação de
pensamentos automáticos disfuncionais a respeito de si e do mundo – a uma alternativa mais
realista e funcional, objetivando mudanças de comportamento e de cognição (J. Beck, 2013;
Dobson & Dozois, 2010; Knapp & A. Beck, 2008; Knapp, 2004a). A forma como as
participantes da pesquisa percebiam a si mesmas, seus adoecimentos e suas relações interferiu
sobremaneira no modo como elas agiram e reagiram ao diagnóstico de câncer.
A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) em associação com os tratamentos
oncológicos, medicamentosos e/ou intervenções de outros profissionais – tais como assistente
social e serviços de capelania – têm sido amplamente reconhecidos como formas de lidar com
o distress em pacientes portadores de câncer (Daniels, 2015; Moorey & Greer, 2012; Holland
et al., 2010; Schuyler, 2004). Pesquisas apontam a importância do trabalho de uma equipe
multiprofissional no cuidado de pacientes com câncer, a fim de lidar com as diferentes
dimensões que podem influenciar negativamente a qualidade de vida desses pacientes.
Ademais, salientam a relevância concernente ao devido treinamento e à instrumentalização
das equipes no propósito de identificar a vivência de distress e das demais variáveis
psicossociais para, então, poderem encaminhar para outros profissionais, os quais promoverão
o adequado controle e manejo desses sofrimentos (NCCN, 2018; Daniels, 2015; Moorey &
Greer, 2012; Holland et al., 2010; Decat et al., 2009).
As técnicas da TCC específicas para atenuar sintomas pontuais (tais como insônia,
fadiga, dificuldade de concentração, agitação, ansiedade, manejo e controle de dor) são
fundamentais e foram utilizadas na primeira fase da terapia com as participantes da pesquisa,
com objetivo de aliviar os sintomas mais intensos e que influenciavam na rotina dessas
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pacientes. Todavia, a identificação do modelo cognitivo do paciente e sua decorrente análise,
a fim de verificar como este influencia a percepção do adoecimento e, consequentemente, a
forma de enfrentamento, são de suma importância para um cuidado psicológico integral
(Andersen et al., 2015; Moorey & Greer, 2012; Miyazaki & Amaral, 2001).
As duas participantes, apesar da distinção em relação ao tipo de câncer, das diferenças
nas assistências recebidas (uma pelo SUS e, a outra, pela rede particular de saúde) e das
diversidades sociais e culturais, apresentaram intenso sofrimento emocional, bem como
sintomas de ansiedade e de depressão. Nos dois casos – porém, com diferentes formas de
manejo da terapia, as quais foram influenciadas pela maneira de funcionamento e pela
resposta de cada uma –, as participantes demonstraram melhora significativa nas variáveis
medidas durante todo o processo e no enfrentamento do adoecimento. A forma de perceber o
adoecimento, seu impacto na rotina do dia e dia, os sintomas do câncer e os efeitos colaterais
do tratamento foram trabalhados e ressignificados ao longo dos 14 encontros. Ademais,
focou-se, também, na aquisição de comportamentos mais saudáveis e em estratégias de
resolução de problemas.
Um dos resultados mais relevantes apresentado, ao final dos atendimentos foi a
capacidade de ressignificação do câncer de adoecimento para oportunidade de se olhar e de
perceber a importância do autocuidado e da responsabilização de seus próprios
comportamentos e atitudes em seu processo de saúde-doença. Outro ponto que merece
destaque foi a oportunidade que as participantes tiveram, ao realizar uma psicoterapia voltada
para as questões emocionais atinentes ao câncer, de valorizar tanto o autoconhecimento cada
vez mais aprofundado como a continuidade de um processo terapêutico em suas vidas, para
além dos aspectos do adoecimento. Objetivando-se, desta forma, uma atenção integral em sua
saúde física e mental, bem como em seus relacionamentos interpessoais e consigo mesmas.
Quanto aos encaminhamentos das pacientes para o Serviço de Psico-Oncologia, cabe
ressaltar que nenhum deles se deu por meio de indicação dos médicos ou das equipes de saúde
oncológicos pelos quais as participantes estavam sendo assistidas. Amanda teve
conhecimento sobre as atividades do Laboratório Chronos por sugestão e apoio de seu
genitor; e, Bianca, por meio da assistente social da empresa em que seu esposo trabalha. É
necessário ressaltar que o devido encaminhamento para profissionais de assistência
psicossocial deve ser inserido no cuidado ao paciente com câncer pois, muitas vezes, os
aspectos psicológicos são negligenciados quando a atenção fica totalmente voltada ao órgão a
ser tratado (Andersen et al., 2015; Moorey & Greer, 2012; Cardoso et al., 2009).
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Alguns tópicos de grande relevância na área da Psico-Oncologia, que foram abordados
nos casos apresentados, merecem destaque na discussão:


Enfrentamento;



Comunicação assertiva;



Fortalecimento de vínculos saudáveis;



Ressignificação da forma de encarar situações específicas relacionadas ao câncer,
aos sintomas e aos tratamentos;



Ressignificação cognitiva acerca de si e das pessoas à sua volta;



Percepção da responsabilização em seu processo de saúde-doença;



Importância de se cuidar e de também se tornar responsável por sua saúde, ao lado
dos médicos e das equipes de saúde;



Nova perspectiva de viver.

De acordo com Gimenes (1998, 1997), em pacientes oncológicos, o enfrentamento
depende da capacidade de cada indivíduo lidar e se adaptar às diversas situações estressante
que mudam a cada fase do adoecimento, podendo ou não ter sucesso. Porém, por meio de
estratégias específicas e de intervenções psicossociais, os profissionais que trabalham com
foco em Psico-Oncologia podem auxiliar os sujeitos envolvidos no adoecer, no que concerne
à aquisição de novos e mais adaptados comportamentos (Souza, 2014; Nunes, 2010; Gimenes,
1998, 1997). Em ambos os casos apresentados, pôde-se observar enfrentamentos positivos
frente ao diagnóstico e à busca de tratamento. Entretanto, necessitaram da realização de
algumas intervenções, a fim de potencializar a forma de encarar as dificuldades advindas dos
sintomas (no caso de Amanda), e dos efeitos colaterais do tratamento de quimioterapia (no
caso de Bianca).
Em relação à paciente Amanda, o enfrentamento positivo se deu desde o momento do
diagnóstico dado pelo médico do posto de saúde, visto que a participante não aceitou a
recomendação de “esperar para ver se o tumor crescia”. Amanda iniciou imediatamente um
processo de busca por ajuda médica (foi a diversos hospitais de referência na cidade de São
Paulo e, mesmo não tendo conseguido encaminhamento, seguiu na procura por tratamento até
ser incluída no Hospital X). Assim que seu pai mencionou a existência do Serviço de PsicoOncologia do Laboratório Chronos e o trabalho realizado junto a pacientes com câncer, ela
decidiu que buscaria ajuda psicológica, bem como fortaleceu sua religiosidade.
Ao se deparar com o término de seu namoro (o que estava lhe causando demasiada
tristeza), um diagnóstico de câncer incerto, sem a definição de um plano de tratamento e sem
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a possibilidade de conversar sobre suas vivências com pessoas próximas (família), Amanda
viu, em sua fé, esperança: de encontrar uma instituição de saúde em que pudesse ser tratada;
de encontrar médicos e profissionais de saúde que pudessem ajudá-la; e de conseguir “sair
dessa”. Ao longo dos 14 encontros, Amanda apresentou um acentuado e positivo
enfrentamento religioso, que a motivava buscar em suas crenças a força necessária para lidar
com o não diagnóstico e com a espera pelo início de seu tratamento.
No contexto do enfrentamento religioso, Panzini e Bandeira (2007), em uma revisão
de literatura sobre o Coping (enfrentamento) Religioso/Espiritual (CRE), mostraram que este
pode apresentar-se de forma positiva ou negativa no adoecimento, como um fator de risco ou
de proteção, a depender das consequências para a saúde. Panzini e Bandeira (2007) citam os
estudos de Pargament et al. (1988) e de Pargament (1997), em que estes conceituam quatro
estilos de CRE, estabelecendo relação entre as consequências e os níveis de
atividade/passividade do paciente:
O estilo autodireção (self-directing) considera o indivíduo ativo e Deus mais passivo na resolução dos
problemas. Não é posição anti-religiosa: baseia-se na premissa de que Deus dá às pessoas
liberdade/recursos para dirigirem as próprias vidas. No estilo delegação (deferring), o indivíduo
passivamente espera que Deus solucione os problemas, outorgando-lhe responsabilidade. No estilo
colaboração (collaborative), indivíduo e Deus são ativos, havendo co-responsabilidade e parceria na
resolução de problemas ... quarto estilo de CRE: súplica (pleading ou petitionary), no qual o indivíduo
tenta ativamente influenciar a vontade de Deus mediante rogos/petições por Sua divina intervenção.
(Panzini & Bandeira, 2007, p. 130)

O estilo colaboração é entendido como um enfrentamento positivo, em que o paciente
busca, apoiado em sua espiritualidade e/ou religiosidade, formas para lidar com a
adversidade, podendo assumir como estratégias: “procurar amor/proteção de Deus ou maior
conexão com forças transcendentais, buscar ajuda/conforto na literatura religiosa, buscar
perdoar e ser perdoado, orar pelo bem-estar de outros, resolver problemas em colaboração
com Deus, redefinir o estressor como benéfico etc.” (Panzini & Bandeira, 2007, p. 129).
Amanda, em diversos momentos, apresentou-se na procura por um significado para o seu
adoecimento, buscando força nos cultos e nas rezas, a fim de lidar com as dificuldades
enfrentadas, tendo certeza acerca de sua cura. Entretanto, investiu nessa cura de forma ativa,
seguindo as recomendações médicas, as orientações de adesão a comportamentos saudáveis,
evitando comportamentos que pudessem piorar sua saúde, aderindo à psicoterapia e sentindose agradecida por cada etapa concluída e por toda conquista em relação ao seu diagnóstico.
Tendo sido identificado o positivo enfrentamento religioso de Amanda frente ao seu
diagnóstico de câncer, buscou-se trabalhar de modo a fortalecer esse vínculo. Outra rede de
apoio que constituiu foco das sessões de psicoterapia foi a de sua família. Amanda tinha, na
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figura de seu pai, seu grande alicerce, podendo contar com seu apoio financeiro, de
investimento (em diversos momentos de vida) e de acolhimento afetivo. Com ele, Amanda
relatou que podia conversar, discutir sobre seus receios e seus medos; entretanto, suas irmãs e
sua mãe, desde o início do diagnóstico de câncer, preferiram não tocar no assunto.
Segundo Amanda, sua mãe reclamou algumas vezes de sua ida ao psicólogo,
afirmando-lhe que não seria bom para ela lembrar e falar do câncer, pois este poderia
“crescer”. Suas irmãs, por sua vez, sentiam dificuldade em lidar com as questões da doença,
do tratamento e da finitude, preferindo não abordar tais temas. Amanda trouxe esse ponto para
a psicoterapia como uma primordial queixa, tendo esta sido trabalhada ao longo dos
atendimentos.
Pautado no que pontua Peçanha (2008), no enfrentamento da doença, o
comportamento dos familiares próximos ao paciente tem papel de grande importância,
podendo ser funcional ou disfuncional. A negação da doença e das mudanças decorrentes
desta e do tratamento proposto, bem como a não aceitação do contexto ou das dificuldades
para se adaptar às exigências do diagnóstico, do tratamento, da cura e/ou da fase terminal são
relatados como comportamentos não adequados no auxílio ao paciente em seu enfrentamento.
Ao ser observado que a mãe e as irmãs de Amanda não falavam sobre a doença, tampouco
pronunciavam a palavra câncer, em razão de suas crenças, foi proposto o Treino de
Assertividade. Amanda passou a explicar, de forma assertiva, como essa nova dinâmica
(poder dividir com elas as conquistas, os desafios e seus medos) poderia ajudá-la. Por outro
lado, Amanda, aos poucos, conscientizou-se de que seus familiares também tinham suas
questões e dificuldades, as quais ela aprendeu a respeitar e a lidar. Seu pai, por sua vez, teve
papel de destaque na apresentação de comportamentos de enfrentamento positivo ao longo de
todo processo. Sendo estes, em concordância com Peçanha (2008), na fase do diagnóstico:
“questionamento aberto; ofertas de apoio; discussão aberta; partilha de tarefas; apoio às
capacidades restantes” (p. 215).
A dificuldade de enfrentamento por parte da mãe de Amanda, além de suas crenças
pessoais, também pode ter sido potencializada devido à dinâmica da relação entre elas, antes
do diagnóstico. Nas palavras de Amanda: “uma relação quase nula”. Franco (2008) pontua
que “padrões disfuncionais de relacionamento, interação e comunicação” (p. 359) antes do
diagnóstico prejudicam o enfrentamento da doença pelo familiar. Apesar de a família não ter
sido inserida na psicoterapia, Amanda foi instrumentalizada a lidar com a falta de
comunicação com seus familiares e amigos, bem como a entender e a aceitar a condição deles
diante do enfrentamento.

135
No caso de Bianca, o enfrentamento apresentado diante do diagnóstico e do começo
dos tratamentos propostos, iniciados com a cirurgia, também foi bastante positivo. A
participante focou suas estratégias em questões práticas do tratamento, nas resoluções de
problemas, na busca de indicações e nas conversas com pessoas que tinham passado pelo
mesmo processo, bem como no apoio dos diversos profissionais que a assistiam. Participou de
palestras de nutricionistas e de fisioterapeutas na clínica em que realizou o tratamento de
quimioterapia, conversou com os enfermeiros e com os médicos durante seus diversos
tratamentos. Apesar da distância, Bianca ponderou e escolheu sua equipe de cuidados
oncológicos, tendo como referência o tratamento da esposa de seu primo, a qual havia
passado pelo mesmo adoecimento. Outro momento que merece destaque, como estratégia de
enfrentamento das dificuldades advindas do tratamento, foi no início das sessões de
quimioterapia, em que, para enfrentar o “impacto” da queda integral de seus cabelos, devido
aos efeitos colaterais da medicação, Bianca se preparou cortando mais curtos os cabelos e
comprando uma peruca para ser usada tão logo se percebesse careca.
Já o enfrentamento dos demais efeitos colaterais do tratamento – principalmente
aqueles que afetaram sua disposição e sua forma de se perceber “fraca, não dando conta da
situação” – influenciou negativamente em sua qualidade de vida. Os intensos efeitos que
interferiam nas atividades do seu dia a dia e em sua saúde mental, constituindo o foco de suas
queixas durante boa parte das sessões, foram, aos poucos, sendo trabalhados por meio de
técnicas, tais quais: planejamento de atividades, treino de assertividade, treino de relaxamento
progressivo muscular, identificação de pensamentos automáticos e psicoeducação.
As técnicas de ressignificação cognitiva com foco na percepção do tratamento
quimioterápico e sua associação com o falecimento do pai tiveram destaque e foram de
grande importância em todo processo. Por meio da identificação de crenças disfuncionais que
interferiam negativamente, estas puderam ser reavaliadas e testadas por Bianca. Isto
proporcionou a ressignificação de sua crença: “sempre associei que a quimioterapia havia
matado meu pai, ele ficou muito fraco e morreu”, em direção a uma crença funcional: “parece
que a gente acha esse equilíbrio, não estou falando que não é ruim, é péssimo, mas tenho que
passar por isso, não tenho escolhas”, “essa é mais uma etapa das três, tenho que focar na
recuperação da quimio, me fortalecer, porque depois ainda tenho que fazer a radio”. Ou seja,
apesar das dificuldades e do desafio de lidar com todas as mudanças em sua saúde e em sua
rotina, Bianca passou a ter consciência de que o tratamento de quimioterapia era necessário
para um cuidado integral de seu corpo.
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Outra situação que influenciava negativamente na adaptação aos efeitos colaterais do
tratamento era a percepção que Bianca tinha de si mesma, no que concerne à sua crença de
fragilidade e à preocupação de passar essa imagem para seus familiares, principalmente para
seus filhos. Ao perceber que sempre resolveu com sucesso as questões familiares à sua volta –
de cuidado e criação dos filhos, enquanto mãe divorciada; que cuidou de sua mãe até seu
falecimento –, Bianca não aceitava o fato de não estar dando conta de seu próprio
adoecimento. Essa percepção foi bastante trabalhada e ela se conscientizou de que reforçava
nas pessoas próximas toda a responsabilidade em relação à resolução dos problemas, ainda
mais fortalecida por sua forma de funcionamento, de querer controlar à sua maneira, isto é,
com certa “inflexibilidade”, todas as situações. Ela entendeu que os efeitos colaterais eram
como um “bombardeio” em seu corpo como um todo, e não apenas no órgão doente, e que,
portanto, era fundamental para, juntamente com os demais tratamentos propostos, “aniquilar o
câncer”. Assim, pôde aceitar que precisava colocar limites em suas ações e, para tal, precisava
ser assertiva com seu marido e filhos sobre suas dificuldades referentes à doença e ao
tratamento. Com a mudança na forma de compreender a quimioterapia e o impacto desta em
seu corpo e em sua saúde, Bianca passou a apresentar uma melhora significativa na adaptação
aos diversos efeitos colaterais, aprendendo a respeitar os seus limites, o cansaço e as dores.
Conforme pontua Peçanha (2008), foi trabalhado com Bianca os comportamentos de
enfrentamento familiar a fim de estabelecer novas dinâmicas funcionais: o questionamento
aberto acerca das dificuldades encontradas; partilha de tarefas; distribuição de
responsabilidades; e desenvolvimento de novos papéis no sistema familiar. Para tal, foram
amplamente discutidas as suas crenças a respeito de si, de sua família e de sua forma
particular de se relacionar com esta. Bianca teve ganhos significativos com a reorganização
das atividades familiares, de modo que as pessoas à sua volta, que sequer tinham consciência
de suas queixas, puderam promover mudanças e auxílios neste momento tão particular. Ao
incluir, por meio de uma comunicação assertiva, seu marido e seus filhos em sua realidade,
em suas dificuldades e em suas expectativas de tratamento, eles tiveram a oportunidade de se
reorganizar enquanto família em todas as atividades necessárias para o funcionamento
rotineiro, bem como em função de seu tratamento.
Ao levar em consideração que o paciente com câncer vive em um contexto real e
dinâmico, com pessoas à sua volta, sejam de sua família, sejam indivíduos com os quais tenha
um intenso e significativo convívio, LeShan (1992) pontua a importância de se incluir o
familiar, sempre que possível, no processo terapêutico do paciente. Tal inclusão deve se dar
no sentido de ter essa pessoa como “uma força positiva para o crescimento interior do
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paciente” (p. 75), facilitando, assim, a comunicação entre eles e potencializando o
estabelecimento de metas. E, no caso contrário, o autor acrescenta que a não comunicação
clara entre os familiares pode acarretar consequências negativas para o novo processo de
crescimento interior do paciente, podendo até mesmo prejudicar este que é o principal
objetivo da psicoterapia com foco no câncer e no morrer (LeShan, 1992). Deste modo, a
necessidade de se inserir o núcleo familiar no cuidado em relação às variáveis psicológicas é
abordada por diversos autores – não apenas visando à atenção e à melhora do paciente, mas,
também, ao cuidado e tratamento de seus familiares –, assim como a imprescindibilidade da
atenção a ser dispendida à equipe de saúde (Holland & Wiesel, 2015; Campos, 2010; M.
Carvalho, 2008, 2002; Peçanha, 2008; Gimenes, 1994; LeShan, 1992; Holland, 1989).
Os relacionamentos com pessoas próximas foram foco de atenção nos dois estudos de
caso descritos nesta pesquisa. O Treino de Assertividade, tanto para Amanda como para
Bianca, foi amplamente benéfico em seus relacionamentos, tendo ou não relação direta com o
diagnóstico de câncer. Amanda pôde colocar o treino em prática: na relação com suas irmãs e
com sua mãe, no que se refere ao seu ponto de vista sobre conversar e dividir questões
relativas ao seu diagnóstico; em situações para se poupar de atividades que achava que não
deveria executar (tais como fazer faxina na casa da irmã, receber excessivamente amigos em
sua casa, visitar diariamente sua avó no hospital); com a equipe de saúde, a fim de esclarecer
suas dúvidas referentes ao diagnóstico, prognóstico e tratamento; com seu pai, no manejo da
dependência financeira, entre outros.
Já no caso de Bianca, além do já pontuado ganho significativo com seus familiares
quanto à imposição de limites em benefício de sua saúde e de seu bem-estar pósquimioterapia, foi observada uma mudança de comportamento e de percepção no que
concerne à relação com sua irmã. Bianca percebeu que, mais uma vez, reforçava em sua
relação com a irmã, uma atitude de tomar frente das situações, para que estas pudessem ser
resolvidas ao seu modo. Ao perceber que poderia promover mudanças nessa dinâmica, Bianca
alterou sua forma de se relacionar, não mais esperando da irmã atitudes que não ocorriam há
muito tempo e, assim, passou a pontuar de modo assertivo o que esperava dessa interação.
Mudanças de comportamento também foram identificadas no autocuidado e na
perspectiva de equilíbrio entre a saúde física, mental e espiritual. As duas participantes
tiveram oportunidade de repensar e reorganizar sua forma de se relacionar com familiares,
pessoas próximas e amigos, de identificar ações e atitudes não saudáveis (sedentarismo,
consumo de bebida alcoólica, constantes estresses e desgastes emocionais, sentimentos
negativos de raiva, não acatar recomendação médica de descanso e ações preventivas
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prescritas em decorrência dos sintomas da doença e das consequências do tratamento, entre
outros), bem como de promover alteração desses comportamentos. Nas palavras de Bianca:
“ter uma vida com mais paz e reflexões”, ou seja, criar uma rotina de pensar nas ações e nas
consequências destas no próprio corpo e no bem-estar.
Bianca, antes do adoecimento, julgava-se uma pessoa equilibrada, que buscava seguir
sua vida sob os ensinamentos filosóficos da Medicina Chinesa; era consciente da importância
de um equilíbrio entre corpo e mente e executava uma série de atividades voltadas ao seu
bem-estar: trabalhava naquilo que gostava, fazia pilates, tinha uma alimentação saudável,
possuía uma boa relação com seu atual marido, com os filhos, com sua mãe e dispunha de
uma boa rede de apoio. Porém, com o impacto oriundo do diagnóstico de câncer, com sua
dificuldade em lidar com os efeitos colaterais da quimioterapia e com a presença de sintomas
de depressão e ansiedade, Bianca começou a se questionar o quanto sua vida não era
efetivamente tão equilibrada como acreditava que era ou gostaria que fosse. Apesar de nutrir
sentimentos positivos em relação às pessoas com as quais convivia, percebeu que permitiu
que as intercorrências decorrentes da separação do ex-marido e as inúmeras brigas judiciais a
perturbassem de tal maneira que passou muitos anos reclamando da situação, estressando-se a
cada nova audiência e vivenciando sentimentos negativos, tais como “rancor, preocupação e
estresse”. Durante as sessões de terapia, Bianca percebeu que pode escolher caminhos e
estratégias mais práticas para lidar com essas problemáticas, que, segundo ela, podem se
estender, ainda, por muitos anos. Bianca pontuou de forma positiva a necessidade de uma
constante avaliação de suas relações, de suas percepções e de suas atitudes, para, assim, ter
mais consciência acerca de suas escolhas e do tipo de relação que deseja estabelecer com as
pessoas próximas, sejam as que lhe agradam (como o convívio com sua família atual e suas
primas), sejam aquelas com as quais possui vínculos necessários (por exemplo, com sua irmã
e seu ex-marido).
Já Amanda, ao se questionar sobre o surgimento do câncer, associou todo “sofrimento,
raiva e tristeza” vividos na época do término de seu noivado como tendo sido fatores de
grande relevância para o seu adoecimento. Após a realização de algumas considerações, por
meio das técnicas da TPA, ela conseguiu associar o adoecimento também a uma série de
comportamentos não saudáveis que vinha tendo ao longo dos anos, tais como: não realização
de exames preventivos; não ida a consultas médicas para se medicar e investigar as causas das
dores; abuso no consumo de bebidas alcoólicas; sedentarismo; pouca preocupação com sua
alimentação; muitas horas de trabalho na posição sentada, entre outros. Ao longo dos
atendimentos psicoterapêuticos, questionou-se, inclusive, sobre o fato de “não saber dizer
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não” e de não impor limites em suas relações, no período anterior ao câncer e, também,
durante o adoecimento (pois se colocava em situações de muito esforço, mesmo após a
médica ter lhe orientado que se poupasse devido à intensidade das dores). Amanda passou,
então, a enxergar a necessidade do autocuidado, de uma atenção a si mesma, tanto no que
tange à sua saúde física quanto mental. Ademais, estabeleceu novas metas no que diz respeito
a atividades físicas, momentos de lazer, pausas e cuidados com o corpo quando retornasse à
sua rotina de trabalho e, principalmente, a busca por equilibrar atividades preventivas com
uma nova perspectiva de como se relacionar com o ganho financeiro.
A vida financeira de Amanda teve, do mesmo modo, uma grande mudança de
entendimento e de vivência. Ao longo de suas experiências, aprendeu com o pai a se dedicar,
a trabalhar e a ter seu próprio dinheiro. Amanda começou a trabalhar desde 17 anos e relatou
que sempre se esforçou para se destacar na profissão escolhida, a de manicure. Acreditava que
precisava “ter”: ter dinheiro; ter itens caros (como sua coleção de Melissa); e ter condições de
dar presentes caros para seu sobrinho e para sua namorada. Amanda contou que a rotina de
trabalho excessivo sempre fez parte de sua vida, assim, deixou de terminar seus cursos, de
cuidar da sua saúde, de fazer os exames preventivos necessários devido à idade, de ter lazeres
e momentos de descontração. A ressignificação cognitiva acerca da importância do dinheiro e
do “ter” foi efetivamente fundamental para que Amanda conseguisse aceitar seu atual
momento de vida, pois por recomendações médicas, havia precisado parar de trabalhar e, com
isso, novamente passou a depender financeiramente do pai. Além disso, essa ressignificação
foi mister para que ela pudesse estabelecer novas metas para sua saúde, novos planos de vida,
buscar comportamentos mais saudáveis e conscientizar-se daquilo que era realmente
importante.
A terapia ajudou Amanda, também, nos momentos em que vivenciou a morte de sua
avó e quando recebeu notícias de pessoas à sua volta que faleceram em decorrência do
diagnóstico de câncer. Amanda pôde identificar seus pensamentos automáticos e suas crenças
quanto à associação feita entre a morte de pessoas próximas e o seu próprio adoecimento e
condição de saúde. Desta forma, Amanda aprendeu – quando automaticamente se colocava
em questionamento acerca da piora de seu quadro clínico ou sobre a preocupação de que o
aumento das dores pudesse constituir um indicativo de metástase – a identificar seus
pensamentos disfuncionais, bem como a avaliar as evidências em torno desses pensamentos e
de sua real condição de saúde. Assim, aos poucos, por meio das intervenções em terapia,
aprendeu que poderia seguir com essas técnicas sempre que constatasse alguma mudança de
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humor, reações e comportamentos não compatíveis com a sua condição de tratamento e
saúde.
Com as duas participantes foram trabalhados amplamente a prevenção de recaída e o
ensinamento do modelo cognitivo, a fim de que elas mesmas pudessem identificar os
pensamentos e crenças que estivessem interferindo negativamente em sua qualidade de vida e
em seus relacionamentos. Foi observado, em ambos os casos, que dispor de um profissional
para cuidar dos aspectos comportamentais e psicológicos do adoecimento trouxe um alívio em
seus sofrimentos emocionais. Tanto Amanda como Bianca puderam ressignificar o
adoecimento e suas inúmeras dificuldades, sofrimentos e aprendizados; conseguiram, por
meio das técnicas da TPA, construir novas formas de se relacionar com os outros e consigo
mesmas, ter uma percepção diferenciada tanto sobre sua saúde como acerca de suas atitudes e
responsabilidades na promoção desta.
LeShan (1992), no contexto da medicina holística, pontua que é fundamental, ao
trabalhar com pacientes com câncer, entender que além de geneticamente diferentes, cada
indivíduo, em suas experiências, em suas formas de se relacionar com os outros e consigo
mesmo, é único. Desta forma, “conhecer essas diferenças não é apenas de interesse teórico,
mas crucial para trabalharmos em todos os níveis de tratamento da doença e da procura pela
saúde” (p. 125); deve-se ressaltar, nos programas de atenção ao paciente com câncer, que
“cada pessoa é única” e cada programa “deve ser individualizado para cada ser” (p. 122).
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Conforme supraexposto, a intervenção psicológica, por meio da prática e das técnicas
da TCC aplicadas no contexto da Psico-Oncologia, possibilitou a identificação e a
ressignificação das crenças disfuncionais acerca do câncer, as quais interferiam
negativamente no enfrentamento da doença. A aplicação da Terapia Psicológica Adjuvante
(TPA) nos dois estudos de caso apresentados teve como foco principal o entendimento sobre
o modo como as participantes percebiam o seu adoecimento e as particularidades deste
(diagnóstico, limitações, tratamento e consequências, entre outros), e cumpriu com objetivo
de estabelecer estratégias a fim de potencializar seu enfrentamento.
A identificação das variáveis negativas, por intermédio dos instrumentos Termômetro
do Distress e Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão, fortaleceu a necessidade de
assistência psicológica às duas participantes da pesquisa, as quais apresentaram significativa
melhora após o programa de intervenção terapêutica proposto por Moorey e Greer (2012).
A TPA configurou-se como uma possibilidade de assistência psicológica, de curta
duração, que ofereceu benefícios consideráveis no que concerne à relação do paciente com a
doença, com a equipe de saúde e com seus familiares. Pôde-se concluir que a TPA, por ser
estruturada e focada na forma como cada paciente percebe e vivencia o câncer,
instrumentalizou as participantes a (1) melhorar as variáveis emocionais distress, ansiedade e
depressão; (2) identificar o modelo cognitivo e, assim, ressignificar crenças e pensamentos
automáticos disfuncionais que influenciam negativamente os comportamentos, as emoções e
as reações; (3) favorecer os relacionamentos interpessoais e a comunicação entre paciente e
seus familiares, bem como entre este e a equipe de saúde; (4) ajudar no enfrentamento e na
adaptação em relação aos sintomas do câncer e aos efeitos colaterais advindos do tratamento;
(5) ressignificar relacionamentos e vivências, a despeito do câncer, bem como sua percepção
sobre a necessidade de se buscar uma vida mais equilibrada; e (6) potencializar o
autocuidado.
Em consonância com o posicionamento dos diversos autores citados e corroborados
pelos resultados dos estudos de caso apresentados, a identificação e o tratamento das variáveis
psicossociais que interferem negativamente na saúde e na vivência do paciente são
fundamentais para que o enfrentamento do câncer seja manejado de forma positiva, apesar das
dificuldades que se impõem. Objetivando uma assistência ampla e interdisciplinar, a TPA
deve ser aplicada em paralelo e integrada aos demais tratamentos médico-oncológicos, bem
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como nas diferentes fases do adoecimento. Esta mostrou-se valiosa, também, por focar nas
relações sociais e familiares deste indivíduo, uma vez que se entende que o paciente se
encontra inserido em uma dinâmica de relacionamentos que não pode ser ignorada, sendo
necessário, portanto, levar para a escuta, em terapia, o modo como as consequências do
câncer e/ou dos tratamentos afetam essas relações.
Os avanços em relação ao diagnóstico e aos tratamentos do câncer não cessam. O
desenvolvimento de novas terapêuticas vem acompanhado de suas respectivas consequências
e necessidades de adaptações, gerando, com isso, novos comportamentos e variáveis
psicológicas que podem interferir no enfrentamento do câncer (Campos, 2010). Torna-se
necessária, desta forma, a realização de constantes pesquisas na área da Psico-Oncologia e na
atuação do psicólogo no que tange a questões emocionais associadas ao adoecer e à
sobrevivência do câncer. Estudos inéditos, desenvolvimento de instrumentos de screening de
variáveis psicológicas, propostas de medidas psicossociais, psicoterapias, intervenções em
grupo e/ou individuais e ações interdisciplinares são de suma importância para que a área da
Psico-Oncologia continue prosperando.
Outra necessidade emergente diz respeito a uma maior divulgação da área, tanto para
os profissionais de saúde como para os próprios pacientes; o encaminhamento para a PsicoOncologia pode – e deve – ser realizado pelas equipes de assistência oncológica ao
identificarem sofrimento emocional, comportamentos disfuncionais, dificuldade na aceitação
do diagnóstico e no enfrentamento do câncer. Após as reflexões acerca da presente pesquisa,
recomenda-se o planejamento e a execução de mais espaços de pesquisa e de assistência em
Psico-Oncologia, seja em Serviços de Psicologia Aplicada existentes nas universidades, em
Hospitais de Referência em Oncologia, em Centros de Recuperação Oncológica, em Clínicas
Oncológicas ou em consultórios particulares.
Termina-se a presente dissertação com uma reflexão acerca dos questionamentos
propostos por LeShan (1992) em sua abordagem terapêutica para pacientes com câncer; nesta,
o referido autor salienta que a psicoterapia voltada a esse tipo de paciente não deve seguir o
padrão daquelas usualmente utilizadas em consultório, tampouco promover terapêuticas
voltadas apenas aos aspectos físicos. Em suas palavras:
Qual sua maneira única e especial de ser, de se relacionar, criar, que constitui sua própria e natural
forma de viver? Qual a música especial para sua vida, sua canção particular que faz com que ao cantá-la
se sinta feliz ao se levantar pela manhã e contente ao ir para cama à noite? Qual o estilo de vida que lhe
proporcionaria prazer, entusiasmo, dedicação?
Como podemos trabalhar juntos para encontrar essa maneira de ser, de se relacionar e de criar? ... Como
podemos trabalhar juntos para que a pessoa siga nessa direção até conseguir viver uma vida plena ...?.
(LeShan, 1992, p. 34)
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Com um tom poético, LeShan (1992) visa resgatar a força que cada paciente tem em
seu viver. Entender a importância da promoção do autocuidado e da busca, cada vez maior, da
consciência de sua forma única de se relacionar consigo mesmo, com a doença e com as
pessoas à sua volta, devem ser focos de atuação dos profissionais que trabalham na
perspectiva da Psico-Oncologia. A pesquisa demonstrou a necessidade de um olhar
individualizado para cada paciente, levando-se em consideração os aspectos físicos,
psicológicos, sociais e espirituais, em seus diferentes níveis e intensidades, para, assim, por
meio do entendimento de seu modelo cognitivo, instrumentalizar, positivamente, o paciente
portador de câncer, no enfrentamento de seu adoecimento e na melhora da qualidade de vida.
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APÊNDICE

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado a participar da pesquisa: “A Psico-Oncologia a luz da
Terapia Cognitivo-Comportamental: modelo cognitivo funcional para paciente portador de
câncer”, a qual será desenvolvida sob responsabilidade da pesquisadora e psicóloga Anali
Póvoas Orico Vilaça, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Elisa Maria Parahyba Campos Rodrigues.
A presente pesquisa tem caráter voluntário e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
com Seres Humanos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (CEPH-IPUSP),
tendo sido preservados os aspectos éticos de acordo com a Resolução no 466, de 12 de
dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS).
I – Local onde será desenvolvida:
Laboratório Chronos - Centro Humanístico de Recuperação em Oncologia e Saúde do
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo - USP. Endereço: Av. Professor Mello
Moraes, no 1.721, Bloco D, 2º andar, Cidade Universitária – São Paulo/SP.
II – Objetivos e procedimentos que serão utilizados na pesquisa:
Esta pesquisa tem por objetivo colaborar para o estudo na área da Psico-Oncologia, fazendo
uma interface da prática da Terapia Cognitivo-Comportamental aplicada ao adoecer do
câncer. Ao aceitar participar deste estudo, serão agendados no Laboratório Chronos, em dias e
horários específicos, 14 (quatorze) encontros:


1º encontro: aplicação de 2 (duas) escalas (Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão e
Termômetro de Distress);



12 (doze) encontros individuais de psicoterapia, com duração de 60 (sessenta) minutos.
Antes das sessões, será aplicada a escala Termômetro de Distress;



14º encontro: aplicação das 2 (duas) escalas e fechamento da pesquisa.

Pesquisador: ______________________________________ Participante: ______________________________________
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Nota: Deve-se levar em consideração que, ao lidar com questões emocionais envolvidas no
processo de adoecimento, alguns participantes podem sentir um desconforto do ponto de vista
psicológico. Sendo assim, ao final dos 14 (quatorze) encontros previstos, surgindo, por
demanda própria do participante, a necessidade de continuidade do suporte psicológico, a
psicóloga/pesquisadora colocar-se-á à disposição para dar continuidade aos atendimentos no
Laboratório Chronos do IPUSP. Esta pesquisa não inclui medicação.
III – Liberdade de recusa na participação ou para retirar, em qualquer fase da
pesquisa, o seu consentimento anteriormente manifestado:


Será garantido, a qualquer tempo, o acesso às informações sobre os procedimentos, riscos
e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas;



Será garantida a liberdade de não participar do estudo e/ou de retirar o seu
consentimento, a qualquer tempo, sem que isto traga prejuízos em seu acompanhamento
psicológico no Laboratório Chronos.

IV – Informações complementares:


Os dados obtidos na pesquisa serão mantidos em lugar seguro e a identificação só será
realizada pela pesquisadora. Todas as informações prestadas, durante as fases do estudo,
serão utilizados somente para fins de publicações científicas ou de atividades didáticas,
de modo que não serão utilizados nomes que possam vir a identificar os participantes,
estando garantida a confidencialidade, o sigilo e a privacidade;

 As conclusões obtidas na pesquisa serão comunicadas pela pesquisadora aos
participantes, para que tenham ciência dos resultados obtidos;
 Quanto aos custos, eventuais despesas decorrentes da participação na pesquisa serão
ressarcidas ao participante;
 Quanto a dúvidas e esclarecimentos, favor entrar em contato com a pesquisadora;
 Quanto a reclamações sobre os aspectos éticos dessa pesquisa, favor entrar em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo (CEPH-IPUSP).
Pesquisador: ______________________________________ Participante: ______________________________________
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V - Informações para contato:


Pesquisadora: Anali Póvoas Orico Vilaça. Telefones: (11) 2872-7707 / (11) 98273-7177,
e-mail: analiorico@usp.br;



Instituto de Psicologia – IPUSP: Av. Professor Mello Moraes, no 1.721 - CEP 05508-030
– Cidade Universitária - São Paulo/SP. Telefone (11) 3091-4190; e



Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo (CEPH-IPUSP): Av. Professor Mello Moraes, no 1.721 –
Bloco G, 2º andar, sala 27 - CEP: 05508-030 - Cidade Universitária - São Paulo/SP.
Telefone: (11) 3091-4182. E-mail: ceph.ip@usp.br.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARTICIPANTE DA PESQUISA

Nome do participante: ________________________________________________
Documento de identidade nº: ___________________________________________
Sexo: ____________________________ Data de nascimento: ________________
Endereço: ___________________________________________________________
Bairro: ______________________ Cidade: ____________________ Estado: _____
CEP: ________________ Telefones: _____________________________________

Declaro que, após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o que
me foi explicado, aceito participar da presente pesquisa e assino o presente termo em duas
vias de igual teor e forma.

São Paulo, ________ de _________________________ de _________.

_____________________________

____________________________

Assinatura do(a) Participante

Assinatura do Pesquisador
Anali Póvoas Orico Vilaça
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ANEXOS

ANEXO A - A influência dos diferentes fatores de risco e de proteção nos diversos tipos de
câncer18
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ANEXO B - Termômetro de Distress19
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Decat et al. (2009).
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ANEXO C - Escala Hospitalar de Depressão e Ansiedade20

20

Botega et al. (1995).
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ANEXO D - Registro de Pensamento Disfuncional21

Moorey e Greer (2012, p. 248).
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ANEXO E - Plano de Ação22
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