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RESUMO
Arrais, R.H. (2018). Comunicação entre cuidadores familiares e pacientes oncológicos em
Cuidados Paliativos: um estudo na perspectiva da Psicologia Analítica. Dissertação de
Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Esta dissertação faz parte do campo da Psico-Oncologia, área interdisciplinar dedicada ao
estudo de questões emocionais relacionadas ao adoecer por câncer. Nela foram investigados os
processos psicodinâmicos envolvidos na comunicação do familiar com o paciente oncológico
em contexto de transição para Cuidados Paliativos. Objetivou-se, especificamente, indicar
possíveis relações entre a vivência subjetiva dos familiares e o modo como se comunicam com
os pacientes. O projeto, desenvolvido com suporte na abordagem da Psicologia Analítica,
tomou por base o método qualitativo, com realização de observações e entrevistas semidirigidas
com familiares de pacientes atendidos no Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos do
Instituto do Câncer do Ceará. Os dados foram descritos e interpretados de acordo com o
processamento simbólico, conforme sistematizado por Penna. A pesquisa foi submetida ao
Comitê de Ética em Pesquisa do próprio hospital, antes do início da coleta, e aprovada pelo
parecer de número 1.791.250. O grupo de 11 familiares entrevistados foi composto
majoritariamente por mulheres, com apenas um homem, e teve idades variando de 21 a 60 anos.
Todos eram filhos do paciente acompanhado, com exceção de uma participante – que era amiga
da paciente. Os resultados foram divididos em três categorias principais: vivências familiares
do processo de adoecimento, participação familiar nos cuidados e comunicação no contexto de
adoecimento e transição para Cuidados Paliativos. Os familiares desempenharam função de
intermediários da relação equipe-paciente e demonstraram vivenciar impactos emocionais
intensos decorrentes do adoecimento e progressão do câncer. Os cuidados e a comunicação
familiar-paciente organizaram-se entre a infantilização do sujeito adoecido e o reconhecimento
deste como ser ativo em seu próprio enfrentamento do câncer ou da morte.
Palavras-chave: Psico-Oncologia; Neoplasia; Cuidados Paliativos; Família; Comunicação;
Psicologia Junguiana.

ABSTRACT

Arrais, R.H. (2018). Communication between family caregivers and cancer patients in
palliative care: a study from the perspective of analytical psychology. Dissertação de
Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.
This dissertation is part of the field of Psycho-Oncology, an interdisciplinary area dedicated to
the study of emotional issues related to cancer. It investigated the psychodynamic processes
involved in the communication of family members with cancer patients in Palliative Care. It
was specifically aimed to indicate possible relationships between the subjective experience of
family members and how they communicate with patients. The project, based on the Analytical
Psychology approach, used qualitative method. Observations and semi-directed interviews
were made with family members of patients assisted at the Pain Therapy and Palliative Care
Service of the Cancer Institute of Ceará (Instituto do Câncer do Ceará). The data was described
and interpreted according to the symbolic processing, as systematized by Penna. The research
was submitted to the Research Ethics Committee of the hospital itself before the beginning of
the collection of data and approved, being registered with the number 1,791,250. The group of
11 family members interviewed consisted mostly of women, with only one man, and ranged in
age from 21 to 60 years. All were children of the patient, with the exception of one participant
- this being a friend of the patient. The results were divided into three main categories: family
experiences of the illness process, family participation in care and communication in the context
of illness and transition to Palliative Care. The family members functioned as intermediaries of
the team-patient relationship and demonstrated intense emotional impacts due to the illness and
progression of cancer in the patient. Family-patient care and communication were organized
between the infantilization of the patient and its recognition as active player in his or her own
process of coping with cancer or death.
Keywords: Psycho-oncology; neoplasm; Palliative Care; Family; Communication; Junguian
Psychology
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1

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa faz parte do campo de investigação da Psico-Oncologia, área

interdisciplinar que se dedica ao estudo de questões emocionais decorrentes do adoecer por
câncer em pacientes, familiares e equipes de cuidadores (Campos, 2010a). Com base na
Psicologia Analítica de C. G. Jung, propõe-se aqui investigar os processos psicodinâmicos
envolvidos na comunicação de cuidadores familiares com pacientes oncológicos no contexto
da transição para Cuidados Paliativos. Para tal, busca-se compreender como os primeiros
vivenciam o adoecimento do paciente oncológico, bem como o agravamento de seu estado,
além de se abordar a maneira como lidam com a finitude – do outro e de si. A investigação
também intenciona identificar as maneiras como familiares se comunicam com pacientes e o
que afirmam sobre a capacidade e vontade destes últimos de abordar seu estado atual e possíveis
prognósticos. Com efeito, objetiva, especificamente, indicar possíveis relações entre a vivência
subjetiva dos familiares e o modo como se comunicam com os pacientes, de modo a contribuir
para a identificação de caminhos para a melhoria na assistência.
A Organização Mundial de Saúde (World Health Organization [WHO], 2002) na
definição de Cuidados Paliativos, afirma que este “[...] objetiva a melhoria da qualidade de vida
de paciente e seus familiares, diante de doença que ameace a vida”, indicando entre outros
aspectos, a necessidade de considerar a família que vivencia o adoecimento junto ao paciente.
Tal modelo de cuidado tem ganhado espaço internacional e nacionalmente e, segundo a
Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP, 2009), tem no alívio do sofrimento, na
compaixão, no controle de sintomas e na busca pela preservação da autonomia e da vida ativa
alguns de seus princípios.
Nos diversos serviços de saúde, contudo, simula-se por vezes a existência de uma
autonomia e participação do paciente frequentemente impossibilitadas pelo profundo
desconhecimento deste em relação ao que a equipe lhe pode oferecer. A comunicação em saúde
relaciona-se, assim, com o exercício da autonomia. Sem uma comunicação acerca do
diagnóstico e tratamento individualizada e adequada a cada paciente não é possível que a
autonomia se desenvolva (Buosso & Poles, 2009), pois é necessário que este seja capaz tanto
de compreender as diversas possibilidades de desenvolvimento do tratamento, como de
expressar suas vontades e tê-las respeitadas. Em resposta ao exposto, observa-se
internacionalmente o fortalecimento de recomendações pela adoção de comunicação aberta e
adequada às necessidades de informação apresentadas por parte de cada paciente (Baile et al.,
2000; Brown et al., 2012; Buosso & Poles, 2009). Continuam existindo, entretanto, diferenças
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nas práticas majoritárias entre países e grupos culturais (Cohen et al., 2005; Searight & Gafford,
2005), sendo o Brasil um dos locais onde a difusão desta perspectiva ainda encontra
dificuldades (Geovanini & Braz, 2013; Paiva, 2009).
Recorrentemente, impede-se o contato do paciente com informações consideradas
“ruins”, “tristes” ou “dolorosas”, na busca de poupá-los de dor e sofrimento, porém muitos
deles sabem ou desconfiam das informações que lhes estão sendo omitidas (Gomes, Silva, &
Mota, 2009; Simonetti, 2004). Criam-se, com efeito, situações nas quais equipe, família e
paciente não abordam assuntos relativos ao estado de saúde do último e lidam de modo isolado
com o sofrimento provocado pelo agravamento da doença, configurando-se o que foi
denominado de “conspiração do silêncio” (Kovács, 2010).
Na prática como psicóloga, ao longo de dois anos atuando junto a pacientes oncológicos
através de Residência Multiprofissional em Saúde com ênfase em Cancerologia, identificou-se
grande quantidade de pacientes desinformados sobre seu estado de saúde. Tal situação vai desde
aqueles que não tiveram seu diagnóstico comunicado – muitas vezes com base em acordos entre
profissional de referência e cuidadores – até, em maior número, os que sabem de seu
diagnóstico, mas não da gravidade de seu quadro nem de seu prognóstico.
Como consequência das limitações de comunicação, observa-se maior dificuldade para
a elaboração psicológica do diagnóstico e das vivências de adoecimento pelos pacientes que
não possuem informações adequadas sobre seu estado de saúde. Se a comunicação de um
diagnóstico pode passar uma “má notícia” de elaboração difícil, o não acesso do paciente ao
que se sabe sobre seu estado de saúde não o retira da vivência direta de transformações em seu
corpo e rotina, que também terão que ser elaboradas psiquicamente (Arrais & Jesuino, 2015).
Evitar falar sobre determinado tema não o torna menos real para o paciente, apenas pode
contribuir para dificultar o acesso da consciência a ele (Jung, 1948/2011r). Desde os princípios
dos estudos sobre o inconsciente, sabe-se que tentar impedir que se tome consciência de
assuntos que carregam forte carga emocional está longe de constituir-se em recomendação
terapêutica e pode estar associado ao surgimento de uma série de transtornos psicológicos
(Freud, 1912/2006; Jung, 1917/2011e). Isto também não significa que toda informação passada
ao paciente será prontamente elaborada por este ou mesmo que todos precisem saber de seu
diagnóstico. A comunicação satisfatória precisa ser definida considerando as particularidades e
o contexto de cada pessoa, incluindo-se aí aspectos que nem sempre são conscientes para o
próprio paciente.
Conforme já indicado ao abordar a definição de Cuidados Paliativos, a família
desempenhará importante papel neste contexto de doença avançada, fornecendo suporte afetivo
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e de cuidados práticos aos pacientes, além de, frequentemente, atuar como intermediária deste
com a equipe (Ferreira, de Souza, & Stuchi, 2012; Oliveira & Sommerman, 2008; Rodrigues,
Ferreira, & Menezes, 2010; Silva, Moreira, Leite, & Erdmann, 2012a). Sua presença junto ao
paciente e uma comunicação de qualidade entre ambos se relacionam positivamente com a
qualidade do processo de morrer (Venegas & Alvarado, 2010). Ao se considerar o papel central
que a família possui no contexto brasileiro – de intermediário da comunicação profissionalpaciente – além da dificuldade de alguns profissionais em estabelecer uma comunicação
adequada, ganha ainda mais relevância compreender os fatores que influenciam na relação e
comunicação entre paciente e família. É importante, então, considerar a vivência dos familiares,
que podem chegar a sofrer os impactos psicológicos do adoecimento do paciente de modo tão
ou mais intensa do que este (Ferreira et al., 2012; Inocenti, Rodrigues, & Miasso, 2009; Silva
et al., 2012a).
Jung (1945/2011p) indica que, em meio ao sofrimento, uma das respostas apresentadas
pode ser evitar entrar em contato com aquilo com que não se está conseguindo lidar. Tal
situação é apontada em mais de um trabalho dedicado à temática da família no âmbito dos
Cuidados Paliativos (Ferreira et al., 2012; Guimarães & Lipp, 2011). Cabe, com efeito,
questionar em que medida tal evitação pode influenciar na capacidade de familiares de
reconhecer e corresponder às necessidades de comunicação dos pacientes que acompanham.
Em minha experiência clínica, pude observar que a alegação de que o paciente seria incapaz de
ouvir sobre seu estado de saúde, por vezes, indicava a incapacidade do próprio familiar de
abordar o assunto. Formulou-se, então, a hipótese de que a atitude do familiar em relação à
comunicação é influenciada pela maneira como ele próprio vivencia subjetivamente o processo
de adoecimento.
Este fenômeno já está descrito na literatura em relação à atitude de profissionais da
saúde, que na pretensa proteção ao paciente expressam sua dificuldade em lidar com a morte, a
sensação de impotência ou a culpa (Paiva, 2009; Rodrigues et al., 2010). Kübler-Ross (2005)
relata que
Os médicos que mais tinham medo da questão da morte e do morrer nunca revelavam a verdade
a seus pacientes, concluindo por si mesmos que os pacientes não estariam dispostos a comentar
o assunto. Esses profissionais não eram capazes de encarar a projeção dos próprios medos, a
própria ansiedade oculta, embora os pacientes fossem capazes de perceber esses sentimentos e,
portanto, nunca compartilhassem o que sabiam com o médico. Essa situação deixou muitos
pacientes agonizantes num vazio, desamparados e solitários. (p.22)

No que tange aos familiares, são necessários estudos que aprofundem o tema. Um
estudo coreano (Shin et al., 2015) foi o único encontrado a abordá-lo diretamente, informando
que as previsões que familiares fazem das preferências dos pacientes estão significativamente
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relacionadas às próprias preferências. Complementarmente, há pesquisas relacionadas, sobre a
validade da avaliação de sintomas dos pacientes por familiares, as quais indicam que o estado
emocional dos familiares estaria entre os fatores correlacionados com variações na disparidade
de avaliação (McPherson, Wilson, Lobchuk, & Brajtman, 2008).
Propõe-se, aqui, que a compreensão dos processos psicodinâmicos envolvidos na
comunicação familiar-paciente pode contribuir para a melhoria da assistência prestada. O que
foi relatado acerca de minhas observações, contudo, se caracteriza como impressões clínicas
advindas de uma variedade de atendimentos, prestados nas mais diversas situações. Estas
carecem de sistematização e organização teórica, o que ora se intenta alcançar por meio desta
pesquisa, de modo que permitam uma ampliação do conhecimento acerca dos processos
psicodinâmicos envolvidos na comunicação familiar–paciente oncológico no contexto da
transição para Cuidados Paliativos. Tomou-se por base, pois, a sistematização metodológica
apontada por Penna (2009), a qual aproxima a investigação em Psicologia Analítica dos
métodos qualitativos contemporâneos, para guiar a construção deste estudo, realizado por meio
de entrevistas e observações junto a familiares de pacientes encaminhados para o Serviço de
Terapia da Dor e Cuidados Paliativos no Instituto do Câncer do Ceará (ICC).
Os três próximos capítulos delineiam o campo teórico no qual se situa e desde onde foi
constituída esta pesquisa. Buscou-se neles contextualizar e delimitar o uso de alguns conceitos
centrais para a construção do objeto de pesquisa. Neste sentido, Jung (1952/2011w) afirma que
É preciso, ao menos, que o pesquisador individual se esforce em dar aos seus conceitos solidez
e precisão, o que pode ser feito discutindo o sentido em que emprega o conceito, de modo que
todos estejam em condições de entender o que pretende exprimir.

Conceitos e contribuições da Psicologia Analítica farão parte de todo o escrito, sempre que
considerados oportunos, porquanto, mais do que tema a ser abordado, compreende-se ser esta
a abordagem a embasar a constituição da pesquisa de maneira geral.
O primeiro destes capítulos versa, pois, sobre a comunicação no âmbito dos Cuidados
Paliativos Oncológicos. São expressas definições e dados sobre o câncer e é indicada sua
relação com o desenvolvimento dos Cuidados Paliativos. Estes, por sua vez, têm breve
contextualização, passando de seu surgimento junto ao movimento hospice aos seus
desenvolvimentos até o presente. Conceitua-se também a seara da Psico-Oncologia, na qual se
insere esta investigação. A importância e as dificuldades da comunicação equipe – paciente –
família neste contexto são, pois, trabalhadas, citando-se inclusive protocolos e diretrizes
relacionados ao assunto. Por fim, é apresentada uma perspectiva junguiana sobre a
comunicação em saúde.
No capítulo seguinte, é tratada a temática da família, iniciando-se pela psicodinâmica
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do grupo familiar e os impactos psicológicos que esta sofre com o adoecimento de um de seus
entes. Em seguida, se passa a discutir a participação dos familiares na assistência àquele que
está em Cuidados Paliativos Oncológicos e os desafios da comunicação familiar-paciente em
tal contexto.
Concluindo a fundamentação teórica que precede a apresentação do percurso
metodológico, está uma revisão realizada com busca sistemática em bases de dados nacionais
e internacionais por escritos que tratem de comunicação e família em Cuidados Paliativos
Oncológicos no Brasil. É apresentada a análise do perfil de publicações encontradas e suas
implicações para esta pesquisa.
Passa-se, pois, à discussão do expediente metodológico adotado, seus fundamentos e
características. Neste capítulo, são descritos o local de coleta, bem como os instrumentos e
procedimentos escolhidos. É indicada, também, a modalidade de análise proposta. A teoria
fundada por Jung é retomada de maneira central na exposição do método e ocupa espaço
igualmente significativo posteriormente na escrita e análise dos resultados.
Os resultados são expressos em capítulo conjunto com sua discussão. Neste, o primeiro
ponto abordado é o próprio processo de realização das entrevistas, seguindo-se a ele a descrição
dos participantes do estudo, tanto como perfil geral do grupo, quanto individualmente. As
categorias de análise são, pois, mostradas e discutidas. Finalmente, se propõe um paralelo entre
a comunicação em saúde e a apresentação mitológica do oráculo.
O último capítulo retoma, de modo sintético, os principais resultados encontrados, bem
como indica os limites do estudo realizado e sugere desenvolvimento futuro para investigações
na área. Juntamente a estas considerações finais, se destacam possíveis aplicações práticas dos
achados da pesquisa.
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2

COMUNICAÇÃO NOS CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS
A investigação aqui apresentada desenvolveu-se na intercessão de variados campos

temáticos, a saber: Cancerologia, Cuidados Paliativos, Psico-Oncologia e Comunicação em
Saúde. Adicionalmente, esteve presente também a Psicologia Analítica como abordagem que
fundamentou a compreensão dos fenômenos psicológicos. Neste capítulo, serão mostrados
estes campos do saber e a maneira como se articulam no caso da pesquisa realizada.
2.1

CÂNCER E CUIDADOS PALIATIVOS
O câncer é uma enfermidade há muito tempo conhecida e chama a atenção de

estudiosos da saúde humana desde os primórdios da Medicina ocidental. Sua primeira descrição
é referida a Galeno, em uma associação feita entre o surgimento de tumores e estados
emocionais, enquanto o pioneirismo do uso da palavra karkínos é atribuído a Hipócrates
(Coelho, 1998). Atualmente, câncer é um termo genérico utilizado para designar um grande
grupo de doenças que podem ocorrer em diversas partes do organismo e se caracterizam por
uma rápida proliferação de células anormais que crescem além dos seus limites usuais e podem
invadir outros tecidos (WHO, 2015). Segundo O Manual de Bases Técnicas da Oncologia,
publicado pelo Instituto Nacional do Câncer (Brasil et al, 2016), a definição de câncer, ou
neoplasia, muda de acordo com o desenvolvimento dos conhecimentos acerca da doença, sendo
atualmente aceita a ideia de que “Neoplasia é uma proliferação anormal do tecido, que foge
parcial ou totalmente ao controle do organismo e tende à autonomia e à perpetuação, com
efeitos agressivos sobre o hospedeiro” (p. 12).
Como questão de saúde pública, o câncer tem destacada importância pelo crescimento
mundial no número de casos, sendo esperado um aumento de 70% nos novos casos no curso
das duas próximas décadas (WHO, 2015). O relatório GLOBOCAN-2012 (IARC, 2012)
apontou uma estimativa mundial de 14.1 milhões de novos casos no ano, com 32.6 milhões de
pessoas vivendo com a enfermidade e 8.2 milhões de mortes, correspondendo a 13% de todos
os óbitos no período. No Brasil, a estimativa para o biênio 2016-2017 era de 600 mil novos
casos (INCA, 2016) e dados de 2008 mostram o conjunto das neoplasias como correspondendo
a um total de 15,57% das mortes, o que representa a segunda maior causa de óbitos no País,
sendo a primeira as doenças cardiovasculares (Instituto Nacional do Câncer, Coordenação
Geral de Ações Estratégicas & Coordenação de Educação, 2012).
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Esse aumento pode ser relacionado a diversas causas e se insere em uma mudança maior,
denominada “transição epidemiológica” (Instituto Nacional do Câncer, Coordenação Geral de
Ações Estratégicas & Coordenação de Educação, 2012), a qual engloba:
•
•
•

Aumento da morbimortalidade pelas doenças e agravos não transmissíveis e pelas
causas externas.
Deslocamento da carga de morbimortalidade dos grupos mais jovens para grupos mais
idosos.
Transformação de uma situação em que predomina a mortalidade, para outra na qual a
morbidade é dominante, com grande impacto para o sistema de saúde. (p.37)

Como fatores que influenciam a participação do câncer em tal mudança, podemos citar: o
envelhecimento populacional; a exposição a agentes cancerígenos advinda da crescente
industrialização; a melhoria no diagnóstico e na terapêutica disponível, propiciando um
aumento na sobrevida e a transformação do câncer em uma doença muitas vezes crônica.
Pode-se ressaltar, com efeito, a importância que a evolução dos tratamentos teve para
que se chegasse ao panorama contemporâneo da Oncologia. Enquanto atualmente se dispõe de
uma série de opções para o combate à doença, divididas nos três grandes grupos da
quimioterapia, radioterapia e cirurgia (Instituto Nacional do Câncer, Coordenação Geral de
Ações Estratégicas & Coordenação de Educação, 2012), nada disso era possível pouco mais de
um século atrás. Logo no primeiro capítulo de seu Handbook of Psychooncology, Jimmie
Holland (1990) afirma que apenas no início do século XX as cirurgias passaram a oferecer uma
possibilidade real de cura, sendo seguidas pela possibilidade da radioterapia, nos anos de 1920,
e finalmente da quimioterapia, nos anos de 1940. Estes avanços contribuíram para fortalecer o
foco na cura da doença e a busca pelo diagnóstico precoce.
É neste contexto de transição epidemiológica e em estreita relação com a Oncologia que
se desenvolvem os Cuidados Paliativos. Seu surgimento remoto pode, contudo, ser remetido
aos hospices, hospedarias para peregrinos datadas do início da Era Cristã, que se desenvolveram
durante a Idade Média como local de acolhida de órfãos, pobres e doentes (Matsumoto, 2012).
A denominação hospice vem do latim hospes/hospitalis palavras relacionadas à hospitalidade
e acolhida ao estranho (Melo & Caponero, 2009).
Tal momento inicial confunde-se com a própria história do desenvolvimento do
hospital, conforme é mostrado por Foucault (1979). Segundo o autor, este espaço nem sempre
esteve relacionado à assistência médica ou à perspectiva de cura, desempenhando função mais
direcionada à transição entre vida e morte e salvação espiritual, além criar uma separação social
para as pessoas consideradas como risco social. Ela acentua que
O personagem ideal do hospital, até o século XVIII, não é o doente que é preciso curar, mas o
pobre que está morrendo. É alguém que deve ser assistido material e espiritualmente, alguém a
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quem se deve dar os últimos cuidados e o último sacramento. Esta é a função essencial do
hospital. (p.101)

O mesmo autor indica que apenas no século XVIII o hospital passou por um processo de
“medicalização”, mudando seu foco para a busca da intervenção no curso da doença e alcance
da cura, ao mesmo tempo em que a própria Medicina se fez também hospitalar.
Retornando à Contemporaneidade, encontram-se os hospitais como principal local onde
morrem agora não só os pobres e indigentes, mas também pessoas de todas as classes sociais,
ao mesmo tempo em que “tenta-se inutilmente prolongar a vida de certos pacientes moribundos,
envolvendo gastos altíssimos, garantindo um aumento de sobrevida para algo que não se sabe
se realmente é vida” (Kovács, 2010, p. 41). O século XX e todo seu desenvolvimento
tecnocientífico foram o contexto no qual se desenvolveu aquilo que Philippe Ariès denominou
de “morte invertida” (2003). O morrer passa a ser vergonhoso e escondido, ocorrendo em
instituições onde paradoxalmente deixa de ser considerado parte naturalmente integrante da
vida e passa a ser visto como fracasso ou sinal de impotência. O moribundo é retirado do lugar
de protagonista, não sendo visto como alguém que deva ter reponsabilidades ou consciência de
seu processo de morrer. Sobre a evolução histórica da assistência à saúde, Melo e Caponero
(2009) indicam que
Esses avanços tecnológicos da medicina, principalmente na área oncológica, contribuíram de
maneira inegável para o aumento da sobrevida dos pacientes, mas acabou por desenvolver uma
abordagem focada muito mais na cura do que nos cuidados e bem estar geral do paciente e dos
familiares que o ceram. (p. 259)

Surge, então, o movimento denominado de “hospice moderno”, ao qual se pode remeter
a origem mais específica daquilo que se conhece atualmente como Cuidados Paliativos. Seu
início se deu por meio de Dame Cicely Saunders, assistente social, enfermeira e médica inglesa
que fundou o “St. Christopher´s Hospice”, em 1967, com o intuito de construir, por via do
ensino e da pesquisa, uma assistência aos doentes que aliasse o conhecimento técnico existente
a uma nova modalidade de cuidar. Nessa instituição, foi desenvolvido um estudo sistemático
com 1.100 pacientes com câncer avançado, o qual marca o surgimento dos Cuidados Paliativos
modernos (Matsumoto, 2012).
Segundo relatado na introdução (Matsumoto, 2012) do Manual de Cuidados Paliativos
da ANCP o desenvolvimento seguinte desta nova modalidade de cuidados se dá primariamente
com origem na experiência de profissionais de outros países no “St. Christopher´s”, a qual
permite uma gradual expansão para seus respectivos países de origem – principalmente Canadá
e Estados Unidos. Já nos anos de 1970, um encontro entre Saunders e Elisabeth Klüber-Ross –
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psiquiatra suíça radicada nos Estados Unidos e um dos grandes nomes do estudo do luto –
impulsionou o crescimento do movimento Hospice neste último País.
Ainda segundo o Manual da ANCP (2012), no ano de 1982, o Comitê de Câncer da
OMS criou um grupo de trabalho para definir recomendações mundiais para o controle da dor
e cuidados do tipo Hospice. Na ocasião, a denominação “Cuidados Paliativos”, já utilizada no
Canadá, passou a ser adotada por sua tradução mais fácil aos diversos idiomas (Maciel, 2008).
Esta tem origem no termo, também latino, palliare, com significado relativo a cobrir, abrigar e
amparar, destacando o foco deste perspectiva para o cuidado além da cura (Melo & Caponero,
2009).
No ano de 1990, a OMS lançou sua primeira definição de Cuidados Paliativos. Esta,
segundo tradução oferecida por Melo e Caponero (2009), indica:
Os cuidados ativos e totais aos pacientes quando a doença não responde aos tratamentos
curativos, quando o controle da dor e de outros sintomas (psicológicos, sociais e espirituais) são
prioridade e o objetivo é alcançar a melhor qualidade de vida para pacientes e familiares. (p.
260)

Foi, no entanto, substituída em 2002, segundo tradução dos mesmos autores, por
Cuidados Paliativos é uma abordagem que aprimora a qualidade de vida dos pacientes e
famílias, que enfrentam problemas associados com doenças ameaçadoras da vida, através da
prevenção e alívio do sofrimento, por meios de identificação precoce, avaliação correta e
tratamento da dor e outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. (p. 260)

Observando-se as duas definições, pode-se ressaltar uma mudança em direção à prevenção e à
antecipação aos momentos de maior gravidade e sofrimento (Ver Figura 1).
Figura 1 - Representação gráfica das definições de Cuidados Paliativos

Fonte: elaboração própria.

A atualização do modelo deixa de restringir os Cuidados Paliativos apenas àqueles
pacientes que já não possuem possibilidade de cura e passa a indicar tais cuidados a todos que
estejam enfrentando uma “doença ameaçadora da vida”. Neste sentido, a ANCP recomenda
que, no caso de tais enfermidades, os cuidados sejam prestados desde o diagnóstico
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(Matsumoto, 2012), o que levaria a uma sobreposição dos momentos de identificação do câncer
e início dos Cuidados Paliativos. Propõe-se, assim, que a transição para este tipo de cuidado
não mais ocorra de maneira brusca quando o paciente deixa de apresentar possibilidades de
cura. No modelo mais recente, essa transição se iniciaria com um encaminhamento, que
idealmente, ocorreria desde a inclusão na instituição de tratamento, e avançaria gradualmente
no caso de progressão da doença até a circunstância de indicação de Cuidados Paliativos
Exclusivos. No caso de pacientes com boa resposta ao tratamento curativo, a intervenção
paliativa poderia seguir o sentido contrário, se tornando menos presente conforme a necessidade
de controle de sintomas deixe de existir.
Os conhecimentos que embasam os Cuidados Paliativos vêm de áreas diversas da saúde
e, no já referido manual (Matsumoto, 2012), são citados como princípios que regem a atuação
da equipe multiprofissional os seguintes: promover o alívio da dor e outros sintomas
desagradáveis; afirmar a vida e considerar a morte como processo natural; não acelerar nem
adiar a morte; integrar aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente; oferecer
suporte que possibilite uma vida tão ativa quanto possível, até o momento da morte; oferecer
suporte aos familiares durante a doença e no luto; abordagem multiprofissional, incluindo no
luto; melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente no curso da doença; iniciar o
mais precocemente possível, juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, e
realizar as investigações necessárias para compreender e controlar situações clinicas que
provoquem estresse.
Melo e Caponero (2009), por sua vez, destacam como elementos fundamentais no
desenvolvimento desta modalidade de assistência o controle da dor e outros sintomas, bem
como uma atenção global a pacientes e famílias, que considera seu bem-estar físico,
psicológico, social e espiritual. Os mesmos autores situam os Cuidados Paliativos no campo do
conceito de “Medicina sustentável” proposto por Daniel Callahan, que lança como objetivos
“[...] a promoção da saúde e prevenção das doenças, o alívio da dor e do sofrimento, a cura e o
cuidado dos pacientes portadores de doenças curáveis ou incuráveis o favorecimento de uma
morte digna e serena” (p. 258).
Também, neste sentido, podemos situar os cuidados propostos em uma mudança na
ética do cuidado em saúde, diferenciando, com suporte na denominação estabelecida por Halina
Bortnowska, entre ética da cura e ética da atenção (Matsumoto, 2012). Enquanto a primeira
repousa centrada em virtudes militares de perseverança, dureza e “não se dar por vencido”, na
segunda o foco está na dignidade humana e solidariedade entre paciente e profissional de saúde.
Passar-se-ia, pois, de um “medico general” ao “paciente soberano”.
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O movimento Hospice Moderno e os Cuidados Paliativos resgatam, assim, elementos
presentes no início da Medicina e dos hospitais, como o acolher, aliviar e paliar (Melo &
Caponero, 2009). Isto não significa, entretanto, a renúncia aos avanços alcançados nos últimos
séculos. Segundo Matsumoto (2012),
Não se trata de cultivar uma postura contrária à medicina tecnológica, mas de questionar a
“tecnolatria” e refletirmos sobre nossa conduta, diante da mortalidade humana, tentando o
equilíbrio necessário entre o conhecimento científico e o humanismo, para resgatar a dignidade
da vida e a possibilidade de se morrer em paz. (p. 23)

Quanto às maneiras de se oferecer Cuidados Paliativos e aos tipos de serviço, é possível
encontrar algumas opções, com a predominância de uma ou outra em distintos contextos
socioculturais. Cabe iniciar este ponto diferenciando a complexidade das intervenções
necessárias, uma vez que se pode ter desde cuidados básicos de Nivel 1, desempenhados por
equipes gerais de Saúde da Família, até os de nível 3, que necessitam de equipes especializadas
para o manejo de ações mais complexas (Rodrigues, 2012).
No que se refere a serviços especializados, pode-se ter atendimento prestado em
domicílio, ambulatorialmente ou em regime de internação, podendo esta ultima ocorrer em
hospices – instituições voltadas a receber pacientes em Cuidados Paliativos e seus familiares
em um ambiente de caráter mais aberto e familiar – ou hospitais. No âmbito hospitalar,
encontram-se, também, variações, havendo a possibilidade de existência em unidade específica
com leitos reservados a este tipo de cuidados, como também se podendo organizar equipes de
profissionais especializados na área que atendem pacientes em varios setores a partir da
solicitação de seus médicos assistentes, posteriormente assumindo a coordenação dos cuidados
– equipes itinerantes – ou mantendo-se apenas como apoio – equipes consultoras ou volantes
(Rodrigues, 2012).
Na realidade brasileira, segundo a ANCP (2009), as primeiras iniciativas isoladas
afloram nos anos de 1970, mas foi no curso de 1990 que começaram a surgir os primeiros
serviços organizados, com significativo desenvolvimento e expansão da área desde os anos
2000. Apesar dos avanços alcançados, muito ainda precisa ser feito, especialmente no que se
refere à regulamentação de politicas e serviços na área e à formação de profissionais.
2.2

PSICO-ONCOLOGIA
Tendo-se conceituado o câncer e mostrado os desenvolvimentos históricos relacionados

a sua epidemiologia e terapêutica, cabe agora destacar os impactos psicossociais relacionados
à enfermidade. Sobre isto, Campos (2010a) afirma que "A primeira característica a ser apontada
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é a extrema fragilidade na qual em geral os pacientes se encontram, a partir de um diagnóstico
de neoplasia maligna"(p. 442). A autora ainda indica que o câncer representa para o paciente a
possibilidade de sua morte, mesmo nos casos em que esta é uma chance remota. O paciente se
vê, assim, frente a uma série de questões complexas: lidar com sintomas causados pela doença
e pelo tratamento; buscar um enfrentamento positivo da situação; manejar a dimensão
existencial da enfermidade; preocupar-se com a própria família; buscar crença espiritual,
religiosa ou filosófica que dote de sentido a vida e a morte (Holland, 2002).
Conforme abordado no início do capítulo, dispõe-se atualmente de uma grande
variedade de tratamentos para o câncer, porém muitos destes são bastante invasivos e provocam
impactos emocionais específicos, os quais podem ser diferentes também de acordo com a
personalidade e história dos sujeitos que enfrentam a doença - tanto pacientes como seus
familiares (Campos, 2010a). Em resumo "Diferentes problemas psicológicos surgem ao longo
da doença, a partir de seu diagnóstico até a sua resolução que pode vir com a sua remissão ou
com a morte do paciente . . . Ou seja, tanto no diagnóstico como no tratamento, no prognóstico
e na prevenção a emoção terá sua importância e deve ser sempre levada em conta" (Campos,
2010a, p. 442).
Apesar de tais relações entre o câncer e estados psicológicos já serem observadas desde
as primeiras descrições da doença, com Galeno (Coelho, 1998), foi apenas nos anos de 1970
que surgiu nos Estados Unidos a Psico-Oncologia como área específica de estudo e intervenção
(Holland, 2002). Cabe, entretanto, ressaltar que alguns dos grandes nomes no estudo dos
aspectos psicológicos relacionados ao câncer – tais como Simonton, LeChan e Schavelson – já
vinham desenvolvendo seus trabalhos antes disso, sem, contudo, adotar o termo PsicoOncologia cunhado por Jimmie Holland e o grupo do Sloam Ketering Center (Campos, 2010b).
Neste sentido, a própria Holland (2002) reconhece a importância de estudos anteriores para o
desenvolvimento da área, e cita investigações iniciadas nos anos de 1950 com pacientes
hospitalizados por câncer, as quais considera pioneiras no quesito de envolvimento e
colaboração com os oncologistas que tratavam a doença. O marco temporal de surgimento
indicado pela autora refere-se, de tal maneira, à consolidação deste campo nos Estados Unidos
como uma subespecialidade da Oncologia, a qual lida com duas dimensões psicológicas: as
reações psicológicas de pacientes, familiares e equipe de saúde perante o câncer em todas suas
fases; os aspectos psicossociais que contribuem para o desenvolvimento do câncer a sobrevida
a este.
Ainda segundo Holland (2002), esta subespecialidade passou a agregar na pesquisa e na
assistência a saúde a contribuição da Oncologia, da Psiquiatria, da Medicina Comportamental,
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da Psicologia da Saúde, do Serviço Social, da Enfermagem, do Aconselhamento Espiritual, da
Ética e da experiência dos próprios pacientes. Os estudos na área exploram, assim: variáveis
sociodemográficas, de personalidade, de estilo de enfrentamento, de crenças e de ajustamento
prévio; variáveis relacionadas ao estadiamento do câncer, a opções de reabilitação, a
comportamentos relacionados à doença e à relação profissional-paciente; a disponibilidade de
suporte social de família, amigos e comunidade; fontes de estresse paralelas ao adoecimento
que somem à carga psicológica. Campos (2010b) indica também a contribuição das áreas
relacionadas com questões relativas à morte e ao alívio da dor, por seu objetivo comum no bem
estar do paciente ao longo de todo o ciclo da doença, e mostra, assim, a proximidade da PsicoOncologia com os Cuidados Paliativos tratados anteriormente neste texto.
Ao ingressar no Brasil, uma vez que os distintos padrões culturais não permitiriam uma
simples transposição do modelo estadunidense, a Psico-Oncologia passou por modificações e
se estruturou como área de interface da Psicologia com a Oncologia, não como
subespecialidade desta última (Campos, 2010a). Em sua tese de Livre Docência, Campos
(2010b) relata o surgimento do primeiro grupo a estudar sistematicamente o assunto no País, o
centro Alfa. Ela fez parte do grupo, que teve como criadora e coordenadora a Profa. Dra. Maria
Margarida de Carvalho e começou a reunir-se nos anos de 1980. A definição brasileira de PsicoOncologia tem, desta maneira, suas especificidades. Em capítulo do primeiro livro nacional
sobre o assunto, o qual foi organizado por Carvalho (1994), Gimenes (1994) apresenta a área
da seguinte maneira:
A Psico-Oncologia 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
aplicá-lo:
1º. Na assistência ao paciente oncológico, à sua família e aos profissionais de Saúde envolvidos
com a prevenção, a reabilitação e a 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. (p. 46)

Campos (2010b), destaca esta divergência entre autores e contextos culturais na
definição da Psico-Oncologia, ora colocada como subárea da Psicologia da Saúde, ora
submetida à Oncologia e ora expressa como área de interface entre Psicologia e Medicina. Para
a autora, isto é sinal de que ainda se está no momento de definição e conceptualização desta
seara enquanto setor temático e identidade profissional que atende ao portador de câncer. De
uma ou outra maneira, esta é uma área em desenvolvimento e que desde seu surgimento
experimentou expansão significativa, entrando no século XXI já com setores de Psico-
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Oncologia em quase todos os centros oncológicos (Holland, 2002).
No que se refere à atuação do psicólogo na área, as intervenções em Psico-Oncologia
têm os mesmos objetivos das intervenções psicológicas em geral, qual seja o bem-estar do
paciente. Também não há abordagem ou referencial teórico específico para as intervenções,
sendo fundamental, contudo, um conhecimento básico sobre o câncer e seus tratamentos que
permita melhor compreensão de seus impactos sobre o paciente (Campos, 2010b).
Neste sentido, alguns escritos já foram publicados, ainda que sem necessariamente
utilizar a denominação Psico-Oncologia, com contribuições da Psicologia Analítica para a
atuação na área da Oncologia. Entre eles, há tanto textos discutindo casos (Wheelwright, 1981),
como técnicas de intervenção (Doro et al., 2015; Dreher, 2005; Elias et al., 2015; Espindola &
Dittrich, 2017) ou impactos do adoecimento oncológico e padrões arquetípicos a ele
relacionados (Bilotta, 2012; S. d. A. Paiva, 2017; Pinto, 2016). Ramos (2006), ao defender um
modelo analítico de psicossomática, discute a relação psique-corpo no câncer, entre outras
doenças. Segundo a autora, ainda que não haja consenso na literatura científica a respeito do
assunto, podem ser identificadas diversas evidências acerca do papel significativo das emoções
no desenvolvimento e enfrentamento do câncer, com destaque para a maneira como estas são
reconhecidas e expressas pelo sujeito. Alerta, entretanto, para o fato de que os estudos
exclusivamente quantitativos e em larga escala, responsáveis por pesquisar tal relação, deixam
de lado a investigação em profundidade dos processos pelos quais psique e corpo se mantêm
conectados. Ressalta, assim, a importância de considerar a dimensão simbólica do câncer, ou
de outras doenças, para aqueles que a vivenciam.
Uma busca nos escritos de Jung mostra que o próprio autor reconhece as intercessões
dos elementos abordados pela Psicologia com as doenças orgânicas, ao adotar a perspectiva de
que “alma e corpo não são separados, mas animados por uma mesma vida. Assim sendo, é rara
a doença do corpo, ainda que não seja de origem psíquica, que não tenha implicações na alma”
(1917/2011e, p 105). Para a área específica em que está situada esta dissertação, de interface
da Oncologia com Cuidados Paliativos, considerou-se especialmente relevante abordar as
considerações de Jung e de seus seguidores sobre morte e terminalidade no desenvolvimento
humano.
Para esta abordagem psicológica, a morte aparece não só como término, mas também
como finalidade da vida, e interessa mais que o momento da morte em si, as atitudes da
consciência e do inconsciente frente ao fim da sua existência tal como lhes é conhecida. A Obra
Completa de Jung possui apenas um texto dedicado especificamente ao tema da morte, “A Alma
e a Morte” (Jung, 1934/2011a). Além desta, outras referências ao tema podem ser encontradas,
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contudo de maneira dispersa, como elementos secundários ou como complemento necessário a
alguma interpretação realizada. Em meio aos aspectos levantados acerca da morte nos seus
distintos textos (Jung, 1958/1988, 1934/2011a, 1957/2011j, 1955/2011m, 1917/2011e,
1948/2011t) uma chama a atenção pela frequência com que se expressa e, principalmente, pela
centralidade que ocupa na abordagem mais elaborada do tema, em “A Alma e a Morte”. Tal
aspecto foi a compreensão da morte como finalidade da vida.
A defesa de que compreender a morte como finalidade da vida humana seria o modo
mais adequado de abordar tal fenômeno pode ser percebida como ideia central e organizadora
do texto citado. Jung o inicia por apresentar respostas que o confronto com a morte pode gerar
e chega a afirmar, ainda no primeiro parágrafo, que “a juventude tem – aparentemente – um
objetivo, um futuro, um significado e um valor, enquanto a marcha para um fim é apenas uma
cessação sem sentido” (Jung, 1934/2011a, p. 361), para, em seguida, levantar a possibilidade
de uma compreensão oposta como sendo a mais interessante do ponto de vista psicológico.
Seguindo no mesmo texto chegamos, assim, ao trecho:
O homem que envelhece – quer queria, quer não – prepara-se para a morte. Por isso eu penso
que a própria natureza se prepara para o fim. Objetivamente é indiferente saber o que a
consciência individual pensa a respeito disso. Subjetivamente, porém, há uma imensa diferença
quanto a saber se a consciência acompanha passo a passo a psique ou se ela se apega a opiniões
que o coração desconhece. De fato, é tão neurótico não se orientar, na velhice, para a morte
como um fim, quanto reprimir, na juventude, fantasias que se ocupam com o futuro. (p. 369)

O argumento desenvolvido chega – conforme se observa no excerto aqui reproduzido – à
conclusão contrária à afirmação expressa no início do capítulo e Jung declara que “considerar
a morte como realização plena do sentido da vida e sua verdadeira meta, em vez de uma mera
cessação sem sentido, corresponde melhor à psique coletiva da humanidade” (p. 367).
O que significa, então, conceber a morte como meta, objetivo, finalidade? Que caminho
se deve seguir para tentar responder a tal pergunta? Uma possibilidade é apontada por Jung no
parágrafo em que ele desenvolve brevemente a concepção da vida como processo energético.
Ao adotar essa perspectiva, a finalidade passa a explicar-se pela irreversibilidade do processo
energético, que tende irremediavelmente para um objetivo “e este objetivo é o estado de
repouso. No fundo todo processo nada mais é do que, por assim dizer, a perturbação inicial de
um estado de repouso perpétuo que procura restabelecer-se sempre. A vida é teleológica par
exelence” (Jung, 1934/2011a, p.362).
Jung define causalismo e finalismo como modelos de explicação; dois pontos de vista
igualmente válidos e parciais. Enquanto a concepção causalista aponta uma relação inevitável
e imutável entre uma série de eventos (Jung, 1917/2011s), o finalismo compreende as causas
como meios para um fim (Jung, 1928/2010). A perspectiva finalista se inscreve na teoria
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junguiana desde a adoção do modelo energético-abstrativo em oposição ao causalismo do
modelo mecânico-substancialista.
A vida observada desde o ponto de vista energético é irreversível e orientada para um
objetivo, o estado de repouso. Como todo processo energético, ela é perturbação de um estado
anterior de repouso e busca o retorno a este estado (Jung, 1934/2011a); pode ser compreendida
como relação tensional entre nascimento e morte, a qual desde seu início tende para o fim. O
inconsciente, compreendido como aquilo de que não se sabe1, envolve a vida, sendo a relação
próxima com este o que assemelha estes dois momentos e a forma como se dá esta relação o
principal ponto que os diferencia. Enquanto no nascimento o inconsciente é o que vem antes e
daí surge a consciência, bem como a promessa de uma longa existência, na morte, é essa
existência que vem antes – bem como, geralmente, a consciência –, e o não-conhecido vem
depois (Pieri, 2002).
No texto “Etapas da vida humana”, Jung (1930/2011g) utiliza-se da comparação do
processo vital com a trajetória do sol, o qual na primeira metade do dia parece ter como único
objetivo aumentar seu brilho e estender o máximo possível o campo de ação de seus raios, mas
que depois de atingir seu ápice passa a ter um novo objetivo não mais de expansão, mas de
recolhimento. Sobre a segunda metade da vida Jung afirma “Do meio da vida em diante, só
aquele que se dispõe a morrer conserva a vitalidade, porque na hora secreta do meio dia se
inverte a parábola e nasce a morte” (1934/2011a, p. 363). Nas segunda e terceira fases do ciclo
vital conhecido, vida adulta e velhice, a realização dos objetivos naturais de reprodução e
afirmação, consolidação, da espécie deixam de ser o foco da existência e essa passa a voltar-se
para objetivos culturais, para a vivência interior e daquilo que foi deixado de lado na primeira
metade da vida. Alcançar os objetivos da segunda metade da vida, conta, entretanto, com uma
dificuldade que não está no período da juventude, pois, como foi abordado anteriormente no
capítulo, a cultura contemporânea, muitas vezes, busca negar a finitude e ainda dispõe de pouco
suporte para a preparação para esse período. Jung questiona se não se deveria ter para o
envelhecimento mecanismos culturais de preparo e suporte, como a escola e universidade são
para as conquistas esperadas na vida adulta jovem. O autor ainda cita que historicamente tal
papel é desempenhado pelas religiões, mas que o homem moderno se distanciou destas pela
valorização exacerbada da racionalidade (Jung, 1930/2011g). Freitas (2010) acentua que o

1

O termo “inconsciente”, fundamental para a Psicologia Analítica, é utilizavel tanto na condição de
substantivo – para especificar um lugar da psique – quanto na de adjetivo - para designar os conteudos não
presentes consciência (Pieri, 2002).
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símbolo da morte, por vezes, deixa de ser vivenciado de maneira criativa, também, por se
encontrar culturalmente cercado de defesas.
Assim, a morte assume posição não só de ponto de corte, mas também de objetivo para o
qual se tende durante toda a existência. Desde a perspectiva exposta, a morte aparecerá como
parte que se deve estar disposto a aceitar, caso se queira considerar a vida em sua totalidade.
Ao mesmo tempo, nascimento e morte acompanham toda a vida humana em cada experiência
de transformação e é a essa transformação que se liga à possibilidade de uma vida mais autêntica
(Jaffé, Frey-Rohn, & von Franz, 1995). Observa-se, desta maneira, uma aproximação com os
valores já citados dos Cuidados Paliativos. Em ambas as perspectivas, se entende que o
reconhecimento da morte como parte natural do viver – nem a apressando, nem a negando –
constitui-se em meio de afirmar a própria vida em sua plenitude.
Tal atitude de maior reconhecimento e naturalização da finitude será relevante para os
pacientes oncológicos de maneira geral, pois, ainda que tenhamos avançado em relação ao
controle ou cura de muitos tipos de câncer, a doença continua a despertar, em pacientes e
familiares, pensamentos e afetos relacionados à morte (Campos, 2010b). No mesmo sentido, é
de se reconhecer que a morte nem sempre ocorrerá conjuntamente com a velhice, mas o próprio
Jung traça um paralelo entre aquele que envelhece e o que é acometido por uma doença
incurável (Jung, 1934/2011a). Pode-se reconhecer que, para o último, assim como para o
primeiro,
o sol começa a declinar no horizonte, em analogia ao que acontece com o corpo. A consciência,
no entanto, continua em expansão, tendo agora que considerar mais atentamente as crescentes
limitações físicas e a perspectiva do final da existência do corpo. (p. 116)

A consideração do desenvolvimento como algo que engloba toda a existência humana,
não se restringindo a uma formação inicial da personalidade na infância e juventude, é uma
característica da perspectiva junguiana e encontra-se expressa tanto na metáfora do ciclo solar
como na da escalada e posterior decida de uma montanha (Jung, 1934/2011a). A este processo
se nomeará individuação, a qual será definida como um
desenvolvimento que é peculiar à psique e que consiste na integração dos conteúdos capazes de
se tornarem conscientes. Isto significa que o ser humano psíquico se torna um todo e este fato
traz consequências notáveis para a consciência do eu (...). Quando as partes inconscientes da
personalidade se tornam conscientes, produz-se não só uma assimilação delas à personalidade
do eu, anteriormente existente, como sobretudo uma transformação desta última. (Jung,
1946/2011l, p. 174).

A transformação e o desenvolvimento psicológico aparecem, então, como relacionados à
capacidade de entrar em contato com aquilo que ainda é inconsciente à personalidade. O
diagnóstico de câncer ou sua progressão apresentarão, por sua vez, tanto para pacientes como
para familiares, o desafio de lidar com todo um conjunto de experiências externas e internas
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novas a suas consciências; entretanto “há uma espécie de tabu ao redor do tema da morte: não
se deve falar no assunto, muito menos compartilhar certas experiências. Desta maneira,
perdemos a oportunidade de elaborar criativamente o símbolo da morte em cada um de nós”
(Freitas, 2010, p. 139).
2.3

IMPORTÂNCIA E DIFICULDADES DA COMUNICAÇÃO NOS CUIDADOS
PALIATIVOS ONCOLÓGICOS
Retomando o surgimento da Psico-Oncologia como área organizada de pesquisa e

intervenção, Holland (2002) discute alguns pontos que considera terem retardado o
desenvolvimento do campo. O estigma carregado pela doença mental e seu tratamento foi um
dos fatores a dificultar o desenvolvimento de cuidados em saúde mental para pacientes com
doenças orgânicas, como o câncer. Adicionalmente, o próprio estigma em torno das neoplasias
desencorajava que se falasse sobre o tema com pacientes, logo dificultando trabalhos de
investigação e intervenção psicológica.
A mudança em alguns desses fatores e o surgimento de outros propiciaram, então, o
contexto no qual a Psico-Oncologia pôde se desenvolver. Sobre isto Campos (2010a) afirma:
A Psico-Oncologia nasce influenciada por diversos fatores relacionados ao desenvolvimento
das ciências, mas não deixa de ser uma necessidade que responde a uma demanda dos últimos
anos, quando o câncer não para de atingir uma quantidade cada vez maior de pessoas levando
as pesquisas a descobertas intrigantes que muitas vezes não explicam o surgimento da doença.
(p. 443)

Holland (2002), neste ponto, indica três fatores como fundamentais para caracterizar tal
contexto: maior otimismo em relação à doença e diminuição do estigma, propiciados pelas
primeiras curas alcançadas nos anos de 1950 e pela “publicização” do diagnóstico e tratamento
de algumas personalidades; a aproximação entre Psicologia e Medicina, alcançada pelo trabalho
conjunto de pesquisa de psicólogos da saúde e oncologistas, com destaque para o
desenvolvimento da Psiconeuroimunologia; mudanças no padrão de comunicação adotado
entre equipe-paciente-família em relação ao diagnóstico e tratamento do câncer, passando a
permitir que se falasse com o paciente sobre o que ele vinha vivenciando. Sobre este último
ponto a autora chega a afirmar que a consolidação da Psico-Oncologia apenas nos anos de 1970
passa a ser compreensível quando se observa haver sido também nessa época que a maioria dos
pacientes nos Estados Unidos passou a ser comunicada sobre seu diagnóstico, possibilitando
que se investiguasse mais abertamente suas respostas psicológicas ao adoecimento.
Observa-se, com efeito, que a comunicação é fundamental para o desenvolvimento da
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própria Psico-Oncologia. Ao aprofundar a análise sobre o contexto de desenvolvimento desta
área, Holland (2002) informa que, antes do século XX, ainda que a família fosse sempre
informada, revelar o diagnóstico de câncer a um paciente era considerado cruel e desumano por
se compreender que este perderia toda sua esperança e que seria capaz de melhor enfrentar o
adoecimento “não sabendo”. A família, por sua vez, também evitaria falar sobre o diagnóstico
não só com o paciente como também com outras pessoas. Já na segunda metade do século XX
este padrão começou a mudar, ao mesmo tempo em que se tomava consciência da importância
do consentimento informado para a submissão a tratamentos. O conhecimento psicológico, por
sua vez, teve importante papel em tal mudança quando, nos anos de 1960, começaram os
debates sobre “contar ou não”. À época tinha-se a Psicologia/Psiquiatria advogando pelo “devese contar” contra uma maioria de Oncologistas que adotava uma postura de “não falar”. A
autora cita, então, dois estudos que marcam a mudança de atitude dos profissionais de
Oncologia perante o tema: o primeiro (Oken, 1961) indicando que, em 1961, mais de 90% dos
médicos dos Estados Unidos não revelavam o diagnóstico, e o segundo (Novack et al., 1979)
mostrando a mudança ocorrida na mesma área geográfica, em que, após um período de 17 anos,
97% dos profissionais de Medicina passaram a ter por costume discutir o diagnóstico com o
paciente.
Campos (2010b) relaciona esta mudança também com o trabalho de Kluber Ross, forte
defensora de uma perspectiva mais aberta de comunicação sobre a morte e já citada neste texto
por seu papel no desenvolvimento dos Cuidados Paliativos nos Estados Unidos e no mundo. A
relação entre os Cuidados Paliativos e o desenvolvimento de modalidades de comunicação mais
abertas se mantém até o presente, o que pode ser visto, por exemplo, no Manual da ANCP, que
dedica um capítulo específico ao assunto e estabelece como metas para a comunicação ao final
da vida:
Conhecer os problemas, anseios temores e expectativas do paciente. Facilitar o controle de
sintomas e melhorar sua autoestima. Oferecer informações verdadeiras, de modo delicado e
progressivo, de acordo com as necessidades do paciente. Identificar o que pode aumentar seu
bem-estar. Conhecer seus valores culturais, espirituais e oferecer medidas de apoio.
Respeitar/reforçar a autonomia. Tornar mais direta a e interativa a relação profissional de saúde
paciente. Melhorar as relações com os entes queridos. Detectar necessidades da família. Dar
tempo e oferecer oportunidades para a resolução de assuntos pendentes (despedidas,
agradecimentos, reconciliações). Fazer com que o paciente se sinta cuidado e acompanhando
até o final. Diminuir incertezas. Auxiliar o paciente no bom enfrentamento e vivência do
processo de morrer. (Silva & Araújo, 2012, p. 76)

No mesmo manual, em seu capítulo inicial (Matsumoto, 2012), afirma-se também que
os cuidados desenvolvidos, visando a qualidade de vida e manutenção da dignidade, são
“baseados no princípio bioético da autonomia do paciente através do consentimento informado,
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possibilitando que ele tome suas próprias decisões” (p. 26).
A comunicação em saúde relaciona-se, assim, com exercício da autonomia. Este passa
a ser um conceito mais presente na ética médica desde os anos de 1960, em oposição à ética
hipocrática de teor clássico e cunho mais paternalista (Siqueira, 2005). Reflexões
contemporâneas em Bioética propõem quatro princípios como fundamentos das decisões éticas,
seja em pesquisa seja na prática da assistência à saúde: autonomia, justiça, beneficência e nãomaleficência. Sendo assim, a autonomia constitui-se não apenas em direito do paciente, como
também em princípio que deveria nortear a própria prestação de cuidados profissionais nas mais
diversas áreas da saúde. No dia a dia dos serviços e procedimentos, o que muitas vezes se vê,
contudo, é a redução do direito à autonomia ao preenchimento de termos de consentimento livre
e esclarecido, o que corresponderia mais ao cumprimento de um dever jurídico do que ao
seguimento de um princípio ético (Muñoz, Fortes, & Oselka, 1998).

É por meio da

comunicação, dessa troca de informações e perspectivas, que os profissionais poderão trabalhar
no sentido de manter efetivamente a autonomia daquele que busca seus cuidados.
Além de dever ético, a atenção ao processo de comunicação foi identificada em estudos
como ponto essencial para a melhoria da assistência a pacientes em cuidados paliativos
(Heyland et al., 2010a; Trice & Prigerson, 2009) e fator determinante para a satisfação de
pacientes, familiares e profissionais (Heyland et al., 2010b; Moritz, 2007). Se conduzida
adequadamente, pode: ser um meio para o estabelecimento de bom relacionamento entre
equipe, paciente e família, favorecendo o planejamento e seguimento dos tratamentos (Borges
& Santos Junior, 2014); auxiliar no reconhecimento da condição de terminalidade e no aumento
de escolhas voltadas ao bem-estar em oposição a medidas intensivas de prolongamento de vida
(Trice & Prigerson, 2009); por meio da evitação de intervenções agressivas desnecessárias,
contribuir para a qualidade de vida de pacientes e para a elaboração do luto pelos familiares
(Wright et al., 2008).
Estudos também constataram já há algumas décadas que o acesso a informações sobre
diagnóstico e prognóstico é um desejo da maioria dos pacientes (Cassileth, Zupkis, SuttonSmith, & March, 1980). Desde então, pesquisas confirmam este achado em diversos países,
como Escócia (Meredith et al., 1996), Portugal (Pimentel, Ferreira, Real, Mesquita, & MaiaGonçalves, 1999), Reino Unido (Jenkins, Fallowfield, & Saul, 2001), Canadá (Abdul-Razzak,
You, Sherifali, Simon, & Brazil, 2014) e Coreia (Shin et al., 2015). Tal realidade tem curso
também no Brasil, onde um estudo publicado em 2004 (Gulinelli et al.) identificou o fato de
que entre 92,6 (mulheres) e 96,1% (homens) dos pacientes participantes desejariam ser
informados no caso de um diagnóstico de câncer, e outro mais recente (Fumis, de Camargo, &
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del Giglio, 2012) encontrou taxas muito próximas (92%) ao investigar o desejo de pacientes
pela revelação de prognóstico quando não exista possibilidade de cura.
Neste sentido, atendendo a critérios considerados fundamentais para algumas
profissões, desenvolveram-se inclusive protocolos de comunicação (Buckman, 2001), sendo
possivelmente o SPIKES (Baile et al., 2000) o mais difundido. Este organiza-se como uma
estratégia em seis passos e recomenda: a formação de vínculo inicial entre profissional e
paciente; a prévia investigação das compreensões e expectativas do último; a adequação da
quantidade e complexidade das informações às necessidades e desejos apresentados por aquele
que irá recebê-las, com a apresentação gradual e a possibilidade de retomada posterior da troca
de informações. Tais medidas visam a reduzir a intensidade dos impactos afetivos provocados,
diminuindo os possíveis malefícios e buscando facilitar o processo de elaboração psíquica do
paciente.
Artigo recente (Morgans & Schapira, 2015) publicado na mesma revista que apresentou
o protocolo SPIKES, a The Oncologist, indicou que, após 15 anos do seu lançamento, o
protocolo continua como um dos instrumentos à disposição dos profissionais de saúde, ao lado
de outros mnemônicos, mapas cognitivos e checklists. Os autores afirmam que, apesar dos
avanços na comunicação de más notícias no geral, incluindo-se o diagnóstico de câncer, ainda
há maiores dificuldades em abordar especificamente o fim dos tratamentos curativos e a
transição para Cuidados Paliativos Exclusivos. O artigo exprime então, com foco nesta tarefa
específica, uma releitura dos seis passos do SPIKES e finaliza reafirmando a importância de
uma intervenção estratégica planejada, que tenha paciente e família como centro, permita
espaço para expressão emocional e facilite a transição para novos objetivos e planos de cuidado.
Cabe aqui destacar que os protocolos de comunicação cumprem uma função de orientar
e divulgar informações sobre o manejo da comunicação em saúde para profissionais que
precisam lidar com esta tarefa diariamente e nem sempre receberam treinamento adequado para
tal. Eles se propõem sintetizar conhecimentos advindos de pesquisas diversas e apresentá-los
de maneira estruturada, didática e em linguagem protocolar própria dos meios biomédicos
(Baile et al., 2000). Se, por um lado, podem com isso contribuir para a melhoria da assistência,
propiciando um ponto de partida seguro para o profissional que se vê perante o desafio de
revelar uma má notícia, por outro, correm o risco de sofrer uma incorporação mecânica à rotina,
mantendo-se um processo de comunicação tão frio e distante quanto antes. Moretto (2001)
assinala que a Medicina se fundamenta metodologicamente na exclusão da subjetividade para
melhor alcançar seu objetivo de cura. Os protocolos situam-se, desta maneira, entre o
fortalecimento da comunicação como meio para o respeito a autonomia do paciente e a
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reafirmação da exclusão da subjetividade por via da repetição padronizada.
A difusão de uma perspectiva sobre a comunicação mais aberta ocorre, contudo, de
maneira distinta de acordo com questões culturais e geográficas. Cook (2001) e Figueiredo
(2009) a apontam como mais difícil nos países latinos, com tradições assistencialistas e
paternalistas, em relação aos países anglo-saxões, que culturalmente valorizam a liberdade
individual. Já um estudo realizado pelo próprio grupo que propôs o protocolo citado (Baile,
Lenzi, Parker, Buckman, & Cohen, 2002) identificou que países da América do Norte, Europa
ocidental e Oceania apresentavam diversas diferenças nas práticas de comunicação de más
notícias em relação a países da África, Ásia e América Latina, sendo a divergência
estatisticamente mais significativa referente à possibilidade de esconder o prognóstico do
paciente a pedido da família – prática mais comum no segundo grupo. Pesquisas realizadas no
Brasil mostram que a dificuldade em possibilitar o acesso do paciente a informações sobre seu
estado de saúde ainda é uma realidade local (Gomes et al., 2009; Rodrigues et al., 2010), e
médicos e familiares tendem a apoiar a revelação de prognóstico menos do que os próprios
pacientes (Fumis et al., 2012).
A assistência a pacientes oncológicos e suas famílias, bem como a interação com a
equipe no contexto do Ceará, revelou costumes que vão ao encontro desta afirmação. Foi
recorrente em minha prática profissional a observação de acordos entre familiares e equipe para
a não revelação do diagnóstico ou de prognósticos mais desfavoráveis ao paciente. Em todos
os níveis do continuum de tratamento, que vai da investigação diagnóstica à cura ou morte,
foram encontrados pacientes que dificilmente compreendiam as possibilidades de tratamento e
raramente tiveram a possibilidade de escolher junto aos profissionais quais as melhores opções
de cuidado para a sua vida.
Como motivação alegada para tais condutas, frequentemente, afirmava-se a necessidade
de proteger o paciente dos impactos emocionais de tal notícia ou mesmo alegava-se
incapacidade dele para lidar adequadamente com aquilo que lhe seria repassado. Por vezes,
inclusive, cultivava-se uma "falsa esperança" no intuito declarado de trazer alívio e
tranquilidade. Neste sentido, se observou como padrão recorrente que o profissional decida pelo
paciente o que deve, ou não, ser comunicado durante as consultas, o que contraria as indicações
expostas anteriormente e aumenta a carga de responsabilidade sobre o profissional (Baile et al.,
2002).
Cabe ressaltar que, não raro, estes pacientes expressavam suspeitas sobre seu
diagnóstico/prognóstico, percebiam que algo lhes estava sendo omitido, demonstravam
interesse em maiores informações quando questionados ou mesmo buscavam ativamente
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resposta para dúvidas sobre seu estado de saúde. Adicionalmente, a dificuldade ou mesmo
impossibilidade de abordar o assunto com família e médico de referência por vezes constituíase em significativo complicador do processo de elaboração psíquica das mudanças vividas.
Percebeu-se, assim, que a proteção almejada muitas vezes não foi conseguida ou mesmo foi
substituída por uma série de malefícios. Saber por vezes deixa de ser o problema e não saber
passa a sê-lo. Ainda que busque proteger os envolvidos do impacto emocional de notícias
indesejadas, a atitude de evitação pode, a médio e longo prazo, trazer consequências negativas
para pacientes e famílias (Simonetti, 2004). Pode-se, nestes casos, falar de conspiração do
silêncio, situação em que os envolvidos – paciente, família e equipe – evitam falar sobre a
doença ou proximidade da morte, inviabilizando o suporte mútuo que poderiam se oferecer e
enfrentando solitariamente as dificuldades postas pelo momento (Kovács, 2010).
Outra situação que se observou na minha prática foi a adoção de uma atitude radical de
"ou se diz, ou não se diz", em detrimento de uma gradação sutil e singularizada de "o que e
como vou informar a cada momento". A isto podem-se somar outras dificuldades descritas na
literatura para a efetivação de processos comunicativos adequados, tais como: abordar o assunto
do uso de medidas invasivas de prolongamento da vida apenas em momentos já muito próximos
à morte do paciente (Grbich et al., 2006) e distribuição desigual do espaço discursivo durante
as consultas, com predominância do profissional em relação ao paciente e da perspectiva
institucional em relação à perspectiva daquele que recebe cuidados (Öhlén, Elofsson, Hydén,
& Friberg, 2008). Vale notar que a revelação, ao paciente, do diagnóstico de câncer foi
considerada uma tarefa difícil pelos próprios oncologistas, que apontaram um grau ainda maior
de complexidade para as discussões sobre recidivas, não alcance dos resultados esperados com
os tratamentos e fim das opções de intervenção com perspectiva curativa (Baile et al., 2002).
Mantendo o foco em recomendações e desafios da comunicação para os profissionais
de saúde, a família surge como mais um elemento a ser considerado neste já complexo quadro.
Silva e Araújo (2012) em seu capítulo no Manual da ANCP assinalam que “é praticamente
impossível cuidar do indivíduo de forma completa sem considerar seu contexto, dinâmica e
relacionamento familiar” (p. 83).
Tal inclusão por parte da equipe pode ocorrer tanto no momento da consultas, como
também em reuniões de família (Gueguen, Bylund, Brown, Levin, & Kissane, 2009),
momentos planejados para permitir o esclarecimento e o planejamento conjunto dos cuidados,
podendo-se apontar como desafio o equilíbrio entre participação dos familiares e manutenção
da autonomia do paciente. O tópico da participação dos familiares na comunicação será
novamente suscitado no próximo capítulo. Ele será contextualizado na discussão sobre a família

38

do paciente em Cuidados Paliativos e será tratado não só de sua interferência na relação equipepaciente, mas também da própria comunicação direta familiar-paciente.
Ao abordar o assunto da transmissão de informações sobre diagnóstico, prognóstico e
tratamentos, pode-se dar a falsa impressão de que o que estaria em jogo seria simplesmente a
emissão ou não de determinadas informações na presença dos pacientes. A comunicação é,
entretanto, bem mais complexa, tendo sido observado, também em minha experiência, por
diversas vezes, que pacientes demonstrassem durante atendimento psicológico compreensões
sobre seu estado de saúde, e acerca de propostas terapêuticas para seu caso, bastante divergentes
do que seus profissionais de referência afirmavam lhes haver transmitido.
Os primeiros modelos de comunicação, na primeira metade do século XX, surgiram
justamente da constatação da possível divergência entre aquilo que o emissor de determinada
mensagem pretende comunicar e o que efetivamente chega ao receptor. Já, então, se
incorporaram as noções de ruído – como aquilo que pode prejudicar a boa compreensão da
mensagem – e de código – no qual é enviada mensagem e que precisa ser comum a emissor e
receptor. Desde então, passa-se de formulações iniciais mais lineares e exatas a concepções
contemporâneas mais dialógicas e que incluem também considerações sobre mediadores do
processo comunicativo, aspectos culturais e relações de poder (Araújo & Cardoso, 2007).
No contexto da saúde e, especificamente, neste caso da Oncologia, tal divergência de
compreensões pode ter sua explicação com amparo em diversos pontos. A diferença de níveis
instrucionais entre profissionais e pacientes e o uso de linguagem técnica especializada pelos
primeiros é, talvez, um dos elementos envolvidos mais facilmente identificáveis. Aquilo que
para o especialista em cancerologia é um termo cotidiano, para o agricultor semianalfabeto2 é
tão incompreensível como se houvesse sido pronunciado em outro idioma. Observou-se,
entretanto, que as diferenças de significados atribuídos a determinados termos ultrapassa a
dimensão do entendimento formal de seu significado. Somam-se a isso as diferenças de
significados e afetos relacionados a determinadas palavras a partir da experiência de vida de
cada sujeito. A superação de tal barreira exige que se esteja atento não somente ao que se diz,
mas também ao que o outro compreendeu e como isso o influenciou emocionalmente.

2

A escolha por este exemplo ocorreu por dois motivos: por se tratar de perfil de paciente recorrente na instituição
em que realizou-se a pesquisa (ICC), a qual, sendo referência estadual, atende a vários pacientes provenientes da
zona rural; por concentrar características de diferenciação em relação ao médico especialista, as quais relacionamse a distintos padrões linguísticos. Soma-se no exemplo as diferenças culturais entre a cidade e o campo à distância
entre a linguagem médica e a linguagem popular.
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2.4

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ANALÍTICA PARA A COMUNICAÇÃO EM
SAÚDE
A compreensão da vivência psicológica da comunicação sobre diagnóstico e tratamento,

considerando aspectos consciente e inconsciente da psique, pode contribuir para apontar
melhoras neste processo e superar barreiras atualmente encontradas na cultura para a efetivação
de maneiras mais adequadas de comunicação que facilitem elaborar a condição de adoecimento.
Ao trabalhar com suporte na Psicologia Analítica, indica-se como relevante a possibilidade que
tal abordagem aporta de considerar também a dimensão inconsciente e, com base nela, os
impactos do que não é falado.
Jung (1928/2011n) assinala que a totalidade psíquica mantém um padrão compensatório
em que aquilo sistematicamente negado pela consciência se manifesta na vida do sujeito a partir
do inconsciente. Quanto menos um conteúdo recebe espaço de expressão consciente, mais
cresce sua importância na vida inconsciente. Com efeito, se esclarece que não é necessário se
tomar conhecimento de algo para que isto apresente efeitos psicológicos e "Não se liquida uma
coisa declarando-a irreal" (Jung, 1948/2011r, p. 37).
No caso do adoecimento, o paciente e família passam a ser confrontados com diversas
mudanças. O câncer, malgrado se iniciar silenciosamente, em sua progressão, traz uma série de
sintomas sensíveis para o paciente e tangíveis para quem com ele conviva. As mudanças
corporais, quando não são causadas pela própria doença, podem vir como consequência da
quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. O próprio tratamento e o ambiente hospitalar são
comumente bastante diversos da rotina vivida por paciente e família antes do adoecimento.
Tudo isto constitui elementos estranhos ao eu3 do paciente e com intensa carga afetiva
pelo papel central que passam a desempenhar em sua vida. O paciente terá que lidar
necessariamente com eles em alguma medida. A tentativa, já relatada, de negar sua realidade,
evitando que se fale sobre o assunto e que o paciente tome conhecimento de informações sobre
sua saúde, não é efetiva. A gradual integração, à consciência, das novas vivências e informações
relacionadas ao adoecimento e tratamento coloca-se, desta maneira, como desafio.

3

Faz-se importante esclarecer uma variação de terminologia presente nas publicações nacionais em Psicologia
Analítica. Enquanto nos escritos de Jung fornecidos pela editora Vozes utilizam-se os termos eu e si-mesmo, outras
traduções recorreram respectivamente as palavras ego e self para os mesmos conceitos. Como decorrência disto,
tal variação manteve-se na produção nacional na área. Neste escrito, optou-se por seguir a terminologia presente
na Obra Completa de Jung publicada no Brasil pela editora Vozes. Nas referências a outros autores, entretanto,
respeitou-se as palavras utilizadas nos respectivos textos.
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A integração de conteúdos inconscientes pode ser compreendida como a
conscientização deles (Jung, 1955/2011h, 1955/2011u), porém não é processo puramente
intelectual e o conhecimento por si só não é suficiente (Jung, 1954/2011v).
Esse conhecimento é pré-requisito indispensável para qualquer integração, isto é, um conteúdo
só pode ser integrado quando seu duplo aspecto se tornar consciente e o conteúdo tiver sido
apreendido no plano intelectual, mas em correspondência com seu valor afetivo [itálico nosso].
(Jung, 1948/2011r, p. 44)

Trata-se tanto de um fenômeno do conhecimento como de um processo irracional de
experiências vividas (Jung, 1945/2011p). Tal integração corresponde ao processo de
individuação, cuja grande tarefa é o confronto com conteúdos inconscientes que, quando bemsucedida, leva os últimos a uma perda de seu poder destrutivo (Jung, 1954/2011v). Do
confronto inicial costuma esboçar-se uma tentativa de integração (Jung, 1958/1988). Isto,
porém, não ocorre sem esforço por parte do paciente e constitui tarefa de grande dificuldade
(Jung, 1946/2011d). Se em alguns casos a integração ocorre espontaneamente, na maioria, é
necessário um esforço especial (Jung, 1945/2011p). Também a reação inicial ao contato com
aquilo que antes era mantido afastado da consciência depende da situação de que se parte e
pode, pelo simples falar livremente, significar um grande alívio, mas recorrentemente provoca
um aumento inicial da tensão (Jung,1943/ 2011y). Ainda no mesmo texto, Jung acentua:
Para algumas pessoas o conhecimento mais profundo de si mesmas significa um castigo, para
outras, uma benção. Em geral, toda tomada de consciência significa uma tensão dos opostos. E
para evitar esta tensão, as pessoas reprimem os conflitos. Mas ao tomar consciência deles, elas
entram na tensão correspondente. Esta, por sua vez, fornece o motivo determinante para a
solução dos problemas que se apresentam. (1943, p. 431)

A comunicação entre profissionais, pacientes e familiares surge, neste contexto, como
espaço possível para abordar mais diretamente e, assim, trazer à consciência elementos relativos
à nova condição de vida do paciente. Ela pode propiciar um contato inicial que facilite o início
de um processo de integração, especialmente se ocorrer desde um bom vínculo entre os
envolvidos no processo comunicativo.
É possível, aqui, traçar paralelos com o caso de Aninha (Jung, 1910/2002e), uma criança
confrontada, na ocasião do nascimento de seu irmão, com o problema da origem dos bebês. Ao
se deparar com tal situação, que lhe é misteriosa, a criança passou a direcionar um fluxo
crescente de energia para a tentativa de solução do problema que se lhe apresenta, buscando
nos pais informações que lhe faltam. Estes chegam a recear os efeitos que informações sobre o
tema poderiam ter na menina, mas, gradualmente, auxiliam-na, à proporção de seu interesse e
capacidade, a compreender o assunto. Observam, assim, que a comunicação estabelecida entre
eles e a filha parece efetivamente contribuir para sua elaboração de uma teoria explicativa sobre
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a origem dos bebês, e a solução deste problema, por sua vez, surte efeitos benéficos sobre a
criança. A energia, que estava retida e manifestando-se mediante sintomas, passa a tomar
novamente um fluxo mais tranquilo, com melhora de quadros como medos, pesadelos e
conflitos com os pais. Jung (1910/2002e), conclui, então que
não foi observado nenhum efeito prejudicial desse conhecimento, nem sobre a atitude moral,
nem sobre o evoluir do caráter. Do ponto de vista terapêutico, porém, foram muito salutares os
efeitos, como pudemos ver (...) Sou, por isso, do parecer que foi justamente a explanação franca,
ainda que feita um tanto cedo, o agente capaz de descarregar a fantasia infantil impedindo que
ela assumisse no tocante a essas coisas alguma atitude secreta e incorreta, o que apenas teria
sido um empecilho para o desenvolvimento espontâneo do pensamento (...) É, pois, minha
opinião que não se deve dar à criança explicação errada, a qual apenas seria fonte de
desconfiança; mas também não acho aconselhável insistir demais em que a criança aceite a
explicação correta. (pp. 38-39)

A individualização da comunicação faz-se necessária também no adulto, observando
para que esta se conecte ao movimento de integração dos novos conteúdos, sem apoiar-se em
mentiras, nem forçar explicações técnicas detalhadas e desnecessárias. Observa-se, deste modo,
a necessidade de adesão a modelos mais abertos de comunicação, visando a facilitar a
elaboração psicológica do adoecimento e do tratamento. Isso não significa, contudo, que a
revelação dos diagnósticos e prognósticos a pacientes ocorra sem riscos, muito menos que deva
ser sempre feita em detalhes ou do mesmo modo para todos. A formulação de orientações
genéricas e normas éticas de validade geral não resolve o problema.
Uma situação possível é a negação inicial de um diagnóstico ou prognóstico que tenha
sido revelado de maneira a causar intenso impacto afetivo e a tentativa de repressão destes
conteúdos desagradáveis para proteção de
um consciente que por todos os motivos do mundo não quer ou não pode assimilá-los. Este
reage pela repressão que toma diversas formas, a fim de livrar-se desses intrusos indesejáveis.
A regra, nesse caso, é que quanto mais o consciente adota uma atitude negativa, isto é, quanto
mais ele resiste, desvaloriza as exigências e experimenta angústia, mais a expressão que reveste
o conteúdo psíquico dissociado se torna desagradável, agressiva e terrível. (Jung, 1945/2011p,
p. 367)

Outro risco advindo do contato repentino de um eu fragilizado com conteúdos de forte
carga afetiva – especialmente quando o confronto ocorre sem uma atitude crítica, atenta e
paciente – é a identificação do primeiro com os elementos anteriormente inconscientes (Jung,
1948/2011r). Esta situação pode ser observada naqueles pacientes que parecem abrir mão dos
diversos elementos constituidores de sua história e personalidade – origens, família, trabalho,
interesses – em favor de uma personalidade centrada no adoecimento, e assim excluem, ao
menos temporariamente, variadas possibilidades de vida e de desenvolvimento psíquico.
Se por um lado os elementos inconscientes mal integrados podem paralisar as pessoas,
sua assimilação mais plena dá "um suporte muito bem vindo e útil às convicções e decisões
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conscientes" (Jung, 1943/2011x, p. 195). A pessoa passa então a ter a sua disposição a energia
que antes estava isolada no inconsciente. No processo de individuação, ou desenvolvimento
psicológico, geralmente, se começa por elementos pessoais e prossegue-se por via dos símbolos
arquetípicos (Jung, 1945/2011p).
Na prática, observa-se que abordar conscientemente a situação de adoecimento, muitas
vezes, traz à tona outras questões, que, se corretamente trabalhadas, podem, além de facilitar
uma adaptação momentânea, fornecer uma importante oportunidade de desenvolvimento
psicológico. Ainda que na maioria das vezes o adoecimento seja o ponto de partida da escuta
psicológica de pacientes ou familiares no hospital, o trabalho desenvolvido pode alcançar, se
esta for a demanda expressa, resultados muito mais amplos. Ramos (2006) afirma que
o uso do modelo analítico em pacientes com sintomas orgânicos leva a uma melhora do seu
quadro de saúde geral. Mesmo quando não ocorre a melhora orgânica, devido ao caráter
irreversível da patologia, o estudo evidencia que o paciente, ao compreender seu processo
individual e atribuir-lhe um significado simbólico, sente-se aliviado e apresenta mudanças
favoráveis tanto em seu estado de humor como em sua capacidade de resiliência. (p.18)

Quanto à necessidade de manutenção da esperança do paciente, motivo por vezes
alegado para omitir informações daquele que está adoecido e incentivar percepções e
expectativas irreais sobre sua condição, esta análise aponta que, em se tratando de "falsa
esperança", esta pode trazer mais riscos do que benefícios. Sobre a sensação de insegurança
provocada pelo reconhecimento dos próprios limites, Jung (1943/2011y) afirma:
Inseguras são realmente as pessoas que se acham seguras. Nossa vida é insegura e por isso
corresponde mais à verdade um certo sentimento de insegurança do que a ilusão e o blefe da
segurança. Com o tempo triunfa o melhor adaptado e não o erroneamente autoseguro que está
à mercê dos perigos de dentro e de fora. (p. 433)

Não se trata de morbidamente manter o foco apenas nas más notícias e piores
possibilidades, e sim de possibilitar o alcance de uma percepção sobre o estado atual do paciente
– sua condição física e tratamentos disponíveis – a preparação para o enfrentamento de
dificuldades futuras e o investimento de energia em expectativas realizáveis.
Ainda que a omissão de informações aos pacientes possa ser um problema, cabe
ressaltar não ser este o único empecilho para uma comunicação satisfatória. Outra situação a
ser analisada por sua centralidade no processo de comunicação e seu impacto na qualidade da
assistência é a diferença de significados atribuídos a uma informação pelos distintos sujeitos
envolvidos em um diálogo – profissionais, familiares e paciente.
Aqui o conceito de complexo nos auxilia na compreensão da situação analisada. Tal
conceito é um dos primeiros a ser desenvolvido por Jung, quando trabalhava com experimentos
de associação de palavras e percebeu que a reação dos sujeitos ao que era dito não passava
apenas pela compreensão formal do significado de cada palavra estímulo (Jung, 1907/2011q).
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Ele desenvolveu, então, a idea de uma unidade funcional contendo percepção sensorial,
componentes intelectuais (representações, imagens de memória, juízos etc.) e tonalidade
afetiva, elementos firmemente unidos que viriam à tona quando da ativação de determinadas
imagens na memória. Os complexos trazem, com efeito, a singularidade da vivência de cada
um e estendem-se não só ao pensamento como também à ação, que se vê impelida em
determinada direção. Em obra posterior, Jung (1934/2011k) traz o conceito de complexo, já
consolidado como
a imagem de uma determinada situação psíquica de forte carga emocional (...). Esta imagem é
dotada de poderosa coerência interior e goza de um grau relativamente elevado de autonomia,
vale dizer: está sujeita ao controle das disposições da consciência até um certo limite. (p. 43)

Os complexos fazem parte dos fenômenos normais da vida psíquica e determinam a
estrutura da psique inconsciente. Para o tema aqui discutido, os aspectos psicodinâmicos
envolvidos na vivência do processo de comunicação denotam especial importância, pois Jung
(1934/2011k) informa: “O que acontece na experiência das associações acontece também em
qualquer conversa entre duas pessoas” (p. 42).
A experiência prévia de vida dos sujeitos comparece desta maneira com grande peso.
Ainda que a compreensão do termo "cirurgia", por exemplo, seja a mesma para dois sujeitos, a
maneira como ele os afetará psicologicamente carrega consigo toda a história destas pessoas e
do meio em que estão envolvidas. O que sucede nestes casos é a constelação de um complexo.
Para a Psicologia Analítica, este termo exprime o fato de que a situação exterior desencadeia
um processo psíquico que consiste na aglutinação e atualização de determinados conteúdos. A
expressão "está constelado" indica que a pessoa adotou uma atitude preparatória e de
expectativa, com base na qual reagirá de modo inteiramente definido. A constelação é um
processo automático que ninguém pode deter por própria vontade (Jung, 1934/2011k).
Quando um complexo é constelado são retomadas, a partir de sua tendência
assimiladora, as vivências anteriores da pessoa que se relacionam com a situação que o ativou.
Sua reação, pois, é mediada pelo conjunto destas ideias e afetos e não só por aquilo que vive
atualmente (Jung, 1921/1991). Daquilo que a equipe informa, algumas partes são mais bem
lembradas do que outras e espaços são preenchidos com expectativas de cada sujeito. A
constelação de conteúdos inconscientes afeta a memória e as intenções da vontade, coloca o
sujeito temporariamente em um estado de não liberdade ao modificar o fluxo da consciência
(Jung, 1934/2011k). Então, o fato de que se fale com o paciente sobre seu estado de saúde e
tratamentos possíveis não garante, por si, a capacidade do mesmo de compreender e integrar
tais informações, nem que sua autonomia e escolha sejam preservadas. O processo de
comunicação precisa ser gradual e continuado, atentando para os significados que cada palavra

44

ou situação tem para os profissionais, pacientes e familiares em cada caso específico.
Desta maneira, é importante considerar a vivência das famílias e profissionais
complementarmente à perspectiva do paciente. No decorrer de minha experiência profissional,
observou-se que a alegação de que este último seria incapaz de ouvir sobre seu estado, por
vezes, indicava a incapacidade do familiar ou profissional de falar sobre o assunto. O
acometimento por doença grave e, principalmente, a progressão de tal doença recorrentemente
despertavam nos cuidadores sensações de impotência, culpa, tristeza e desespero com as quais
eles evitavam entrar em contato.
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3

A FAMILIA DO PACIENTE ONCOLÓGICO
Família é um conceito que assumiu distintos significados e continua se modificando no

curso da história. No século XVIII, a família ganhou valor em relação ao grupo social mais
amplo, assumindo funções morais e espirituais em relação aos seus membros (Ariès, 1981). Já
em relação a mudanças históricas mais recentes, Oliveira e Sommerman (2008) relatam uma
transição entre um conceito anterior de núcleo reprodutivo e um novo, centrado no afeto e
companheirismo. Segundo as mesmas autoras, contemporaneamente, “existe uma pluralidade
de composições que incluem laços consanguíneos, relações não formalizadas por parentesco,
núcleo doméstico, família não legitimada juridicamente, entre outras” (p. 118). Indicam, ainda,
que esta é considerada uma entidade dinâmica, capaz de transformação e adaptação.
Geovanini (2011), ao expor o critério de família utilizado em sua dissertação, acentua
que
Entendemos aqui como uma instituição, constituída por vínculos sanguíneos ou legais, podendo
ter sua unidade ampliada pelo estabelecimento de laços emocionais de proximidade, embora
nem sempre reconhecidos legalmente, com quem se compartilha a vida cotidiana e os projetos
de vida. (p. 60)

Tal critério é considerado adequado ao contexto aqui investigado, entretanto, no caso
da presente pesquisa, os sujeitos entrevistados foram apenas os que estavam exercendo o papel
de cuidadores e acompanhantes do paciente no dia da consulta, sem restrição de gênero ou
parentesco. Estas duas variáveis foram, contudo, consideradas no momento posterior da análise.
Ainda que a coleta de dados tenha sido restrita aos mais diretamente envolvidos no cuidado no
momento da entrevista, optou-se por abordar teoricamente a família de maneira mais ampla,
pois sua organização geral é o contexto em que se inserem pacientes e familiares pesquisados.
3.1

PSICODINÂMICA DO GRUPO FAMILIAR
O reconhecimento da família como fator determinante no desenvolvimento da

personalidade esteve desde cedo na teoria junguiana. É possível encontrar menções ao papel
desempenhado pela família na constituição psíquica desde o período em que Jung trabalhava
com os experimentos de associação (Jung, 1909/2011b), passando pela fase de colaboração
com Freud (Jung, 1913/1990), e por sua análise deste último e de sua teoria após haverem
rompido (Jung, 1934/2011f).
Para o autor, a família influencia o processo de individuação (Jung, 1925/2002c) e,
consequentemente, a maneira como cada um vivencia as situações. Esta abordagem ressalta
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que o modo como se percebe um fenômeno será sempre mediado pela psique que o percebe e
esta “‘pressuposição subjetiva’ é condicionada primeiramente pelo indivíduo, em segundo
lugar pela família” (Jung, 1934/2011i, p. 20), vindo apenas em terceiro lugar outros fatores,
como lugar e história.
Tal influência pode ser analisada desde o desenvolvimento infantil. Durante os primeiros
anos de vida, a personalidade consciente, ou complexo do eu, ainda não se encontra bem
estruturada, estando a criança imersa no ambiente psíquico de seus pais e família. Neste sentido,
Jung chega a afirmar que a compreensão de problemas que porventura sejam apresentados por
uma criança deve ser buscada junto a conflitos inconscientes vividos por seus pais (Evans,
1992; Jung, 1930/2011g). Estas respostas inconscientes dos pais gerariam marcas ainda mais
fortes do que a educação ou orientação dada conscientemente (Jung, 1909/2011b).
O estado de identificação primária entre a criança e seus pais, foi denominado
participação mística, termo retirado da Antropologia e assim explicado por Jung (1931/2002b):
Esta identidade provém essencialmente do estado de inconsciência em que se encontra a criança
pequena . . . . A falta de consciência é que origina a indiferenciação. Ainda não existe o ‘eu’
claramente diferenciado do resto das coisas . . . . É suficiente que alguém se sinta afetado ou
tocado por isso. A extraordinária força contagiante das reações emocionais já se encarrega de
que todos os que por ventura se encontrem por perto sejam igualmente envolvidos. Quanto mais
débil é a consciência do ‘eu’, tanto menos importa considerar quem propriamente foi afetado, e
igualmente tanto menos está o indivíduo em condição de proteger-se contra o contágio geral.
(p. 45)

A identificação cede, assim, gradualmente, conforme a consciência se organiza e o eu
se diferencia das personalidades parentais. O processo ganha força na puberdade, quando parte
da libido antes direcionada à família passa a ser incorporada pelo eu e se pode dizer que ocorre
um nascimento da personalidade individual (Jung, 1930/2011g). Em tal desenvolvimento,
também são importantes escola, educadores e outras pessoas com quem a criança venha a
conviver e que sejam para ela uma contraposição a total imersão na psique dos pais (Jung,
1928/2002a).
A influência da família, entretanto, diminui apenas em parte, mantendo-se atuante por
toda a vida do sujeito. Ao aplicar o teste de associações entre membros de variados grupos
familiares e comparar os resultados entre si, Jung (1909/2011b) observa padrões de reação que
se repetem – entre casais, entre irmãos e ou entre pais e filhos – conforme identificações
inconscientes. As vivências com os pais são muitas vezes repetidas nos relacionamentos futuros
e acontecimentos marcantes na vida de um dos membros afetam também seus familiares em
convivência próxima, pois “sentimentos sempre contagiam. Não podemos evitar, por exemplo,
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responder, ao menos internamente, aos sentimentos e paixões de nosso ambiente mais próximo,
deixar-nos contagiar ou levar por eles” (p. 521).
Essa persistência da influência da família de origem é relatada também em um caso em
que quatro irmãos exprimem na vida adulta sintomas relacionados a dificuldades enfrentadas
pela mãe e conservadas reprimidas. O fato de a mãe ter-se mantido inconsciente sobre
determinadas questões aumentou o afeto reprimido a elas relacionado, influenciando
fortemente seus filhos (Jung, 1946/2002d). A identificação, entretanto, não ocorre unicamente
com a família de origem, estando também nas relações de casal (Jung, 1925/2002c). Jung
(1933/2011c) afirma, desta maneira, que a
consciência grupal primitiva continua a existir na consciência moderna da família de tal forma
que muitas vezes não conseguimos dizer mais nada a respeitos dos membros individuais dessas
famílias a não ser que se chamam assim ou assim – o que alias parece satisfazer a respectiva
pessoa. (p. 147)

Engelhard (2014) chega a falar de uma consciência e de um inconsciente familiar, com
seus mitos e ritos, os quais são constituídos e atualizados desde as sucessivas gerações. Freitas
(2005), por sua vez, propõe a noção de self grupal para designar o campo psíquico constituído
pelo grupo. Esse campo pode tanto propiciar no indivíduo a regressão, como também ser fonte
de apoio e coragem. A autora assinala, então, a possibilidade de trabalhar as projeções no
âmbito grupal, bem como a construção de um relacionamento genuíno.
Pode-se abordar aqui a dinâmica projetiva, pela qual aspectos não reconhecidos e
integrados pelos sujeitos são inconscientemente transferidos ao objeto (Jung, 1991). Von Franz
(1999), entretanto, ressalta que a distinção absoluta entre o sujeito e o mundo externo objetivo
não é possível, e que este só é acessível às pessoas sempre com procedência nelas próprias.
Segundo a autora, deve-se tomar cuidado com o uso do conceito, pois, em determinada medida,
toda relação com o mundo envolve certa dose de projeção. Seu uso prático estaria, então,
indicado apenas para as ocasiões em que o fascínio ou a repulsa provocados pelo conteúdo
projetado interfiram de maneira prejudicial na adaptação, causando sofrimento, seja ao emissor
ou ao receptor da projeção, o qual também é por ela afetado. Jung (1991) também indica que o
fenômeno da projeção se relaciona com a identidade arcaica entre sujeito e objeto, porém se
refere à ocasião em que tal identidade se faz um empecilho para a adaptação.
O reconhecimento da projeção, a seu turno, constitui-se desafio e é alvo de resistências,
pois precisa que o sujeito tenha condições e se disponha a tomar responsabilidade por uma
dimensão sua até então negada. Entretanto,
quanto mais a pessoa se conhece e, por conseguinte, menos faz projeções sobre os outros, mais
pode se relacionar consigo mesma e com as outras pessoas de maneira objetiva genuína e sem
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ilusões. (...) Todo progresso realizado na compreensão mútua e na melhora das relações entre
as pessoas depende da retirada das projeções. (von Franz, 1999, p. 289)

Vale ressaltar que tanto podem ser projetados conteúdos penosos – como, no caso desta
investigação, a dificuldade em lidar com o adoecimento e a finitude – como valores positivos
– como a boa capacidade de enfrentamento – e ambos passam a alterar a interpretação do real,
fortalecendo-lhe o caráter subjetivo (Pieri, 2002). Adicionalmente, o conteúdo inconsciente
ativado pelo gancho no objeto tanto pode levar a que este elemento seja ignorado como
ressaltado na relação estabelecida com o outro (Jung, 1951/2008).
Retomando a influência das figuras parentais, cabe considerar que os pais, “na verdade
são – ou representam – potências vitais que acompanham o filho pelas veredas tortuosas da
vida como fatores favoráveis ou perigosos e de cuja influência mesmo o adulto consegue
libertar-se apenas de modo limitado” (Jung, 1946/2002d, p. 89). Os arquétipos paterno e
materno carregaram dimensões mitológicas e universais relativas a estas funções, que atuam na
vida de cada sujeito juntamente com os traços das figuras pessoais maternas e paternas.
Durante a individuação, o sujeito terá, então, o desafio de desenvolver-se e adaptar-se
em dois sentidos. Um deles é em direção à vida exterior, englobando a família, junto a trabalho
e sociedade. O outro é em direção ao Si-mesmo e às exigências vitais de sua existência. O
equilíbrio entre os dois polos será a medida necessária para a saúde psíquica (Jung,
1946/2002d).
3.2

IMPACTOS DO ADOECIMENTO NA FAMÍLIA
Conforme abordado, a família constitui sistema psíquico inter-relacionado. Assim, o

acometimento por doença grave e, principalmente, a progressão de tal doença, recorrentemente,
despertam nos cuidadores sensações de impotência, culpa, medo, tristeza, desespero e
isolamento (Oliveira & Sommerman, 2008; Silva & Araújo, 2012). Este tema será, então,
estudado na Psicologia da Saúde e Hospitalar em referência a pacientes com diversas
patologias, sendo que cada uma expressa algumas especificidades. A doença se instala como
crise na família que vivencia uma ruptura do seu cotidiano e precisa encontrar maneiras de
responder às novas demandas colocadas pelo adoecimento de um de seus membros. Os
impactos na estrutura familiar dependerão, pois, de uma série de fatores, começando pelo papel
exercido nela pelo sujeito que foi acometido pela doença (Oliveira & Sommerman, 2008).
No campo específico da Oncologia, a preocupação com a família do paciente inicia-se
por volta dos anos de 1970, juntamente com o desenvolvimento da Psico-Oncologia, e já se
pode encontrar capítulos dedicados ao assunto no livro Handbook of Psychooncology que
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marca a consolidação da área nos Estados Unidos (Rait & Lederberg, 1989). Já então os autores
Rait e Lederberg apontam a família como “paciente de segunda ordem”, ou seja, alguém que
deve ser incluído também como foco dos cuidados da equipe e não apenas como fonte de
informações ou suporte para o paciente. Os autores elencam, então, variáveis que interferem
nos impactos recebidos pela família e que podem auxiliar a investigação e intervenção junto a
tais grupos. Rait (2015) atualiza estas informações, as quais serão aqui delineadas
sinteticamente, na edição mais recente do referido manual.
O primeiro grupo de variáveis refere-se ao próprio adoecimento. O adoecer por câncer
terá impactos específicos, uma vez que os pacientes vivem por muito tempo necessitando de
tratamentos complexos. De tal modo, os familiares costumam ter que lidar com uma grande
carga de cuidados práticos que se somam à carga emocional. Neste ponto, os familiares podem
ter de assumir o papel de cuidadores em tempo integral, o que por vezes significa reduzir a
carga horária ou abandonar o trabalho formal, geralmente com desdobramentos para sua
organização financeira. A necessidade mais intensa de cuidados ou uma situação financeira já
previamente fragilizada apresentam-se como situações mais delicadas. Também será
significativa a fase do adoecimento, podendo ser ela: aguda, referente aos momentos de
diagnóstico ou pioras súbitas, com impactos relacionados à ruptura da rotina e estabelecimento
da crise inicial; crônica, referente a períodos mais longos de consolidação em determinado
tratamento ou estado de saúde, com impactos relacionados à necessidade de organização do
grupo familiar com divisão de tarefas, adequação das distintas estratégias de enfrentamento,
administração de possíveis sentimentos de sobrecarga e fadiga, além do suporte ao
desenvolvimento saudável de seus demais membros; resolutiva, correspondente ao luto ou
sobrevivência pós-remissão do câncer, com impactos relacionados à retomada da vida cotidiana
e estabelecimento de novos sentidos e nova organização para o grupo familiar.
Outro conjunto de variáveis refere-se a características do grupo familiar. A história
familiar e a maneira como esta se estruturava anteriormente poderá influenciar os recursos de
enfrentamento iniciais de que irá dispor e as estratégias a que vai recorrer no primeiro momento.
Cabe ressaltar, entretanto, que não se trata de uma determinação absoluta, uma vez que, como
já expresso, a organização familiar passará por mudanças a partir da crise instalada. As fases
do desenvolvimento familiar serão mais um elemento deste grupo, sendo elas: a família recémformada, que terá como desafio garantir sua coesão em um momento em que ainda está se
organizando como sistema próprio e diferenciando-se das famílias de origem; a família com
crianças, que terá de somar o adoecimento à administração da vida conjugal e dos cuidados
com os filhos em uma fase que demanda muita atenção; a família com adolescentes ou filhos
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adultos jovens, que pode ver o câncer frear o processo de diferenciação e autonomia destes
filhos; a família de idosos, que terá de garantir a assistência necessária ao paciente em um lar
que talvez não conte com um membro em condições físicas ou emocionais de assumir este
papel de cuidador.
Uma variável do segundo grupo apontada no capítulo de Rait em 2015, e que não está
em seu escrito anterior, é a relação estabelecida entre família e equipe de saúde. Segundo o
autor, da mesma maneira que a família constitui o contexto em que o paciente está inserido, o
ambiente em que ocorre o tratamento constitui o contexto onde a família enfrentara o
adoecimento. A formação de uma aliança colaborativa entre equipe e família dá suporte para
uma boa adaptação e destaca as competências e forças do grupo familiar.
Finalmente, há uma variável central no segundo conjunto, que é o vínculo e parentesco
paciente-familiar, com dois aspectos: primeiramente, quem é o paciente e qual o papel que este
desempenha na família, o que significa que diversos papéis familiares geram distintos impactos;
em seguida, quem é o familiar e qual sua ligação com o paciente, o que significa que o
adoecimento de um mesmo paciente terá variados impactos para cada familiar – cônjuge, pais,
irmãos, filhos etc. Em relação ao primeiro aspecto, cabe destacar que doenças graves em
períodos inesperados do ciclo vital, como infância e adolescência, podem trazer maiores
impactos emocionais, enquanto o adoecimento de alguém que concentra funções de
organização financeira e afetiva, por exemplo, pode demandar maior adaptação do
funcionamento grupal.
Faz-se oportuno aqui ressaltar o fato de que esta pesquisa está focada na família de
pacientes adultos com câncer. Tal decisão foi tomada não por se considerar de menor relevância
a investigação na área da Oncopediatria, mas justamente por se reconhecer que esta denota uma
série de especificidades relacionadas à vivência dos familiares e, principalmente, à
comunicação com o paciente.
Diversos outros estudos confirmam a ocorrência de impactos psicológicos do
adoecimento em familiares de pacientes acometidos por câncer. A proximidade da morte do
paciente relaciona-se nos familiares cuidadores com sentimentos de medo, angústia e
impotência (Inocenti et al., 2009). No caso de cônjuges, estes podem atingir aproximadamente
o dobro de incidência de sintomas depressivos em relação ao companheiro adoecido, variando
conforme o tipo de vinculo entre ambos e o grau de satisfação marital (Braun, Mikulincer,
Rydall, Walsh, & Rodin, 2007). Situações aparentemente simples, como a falta de sono do
paciente, também podem ser fonte significativa de estresse para a família por serem
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negligenciadas pela equipe, a qual tende a se focar no controle da dor e outros sintomas que
provocam maior desconforto diretamente no sujeito adoecido (Andrade, 2012).
Complementarmente, cabe destacar o fato de que se tem migrado nas investigações, já
há algumas décadas, do foco restrito aos impactos do adoecimento na família para a inclusão
das formas como esta maneja os desafios postos pelo acometimento por câncer de um de seus
membros (Rait & Lederberg, 1989). Desta maneira, busca-se aqui trabalhar dentro da segunda
perspectiva, que percebe a família como ser ativo em seu contexto. Em consonância com tal
concepção, Campos (1994) afirma que:
Se uma família permanece unida e ao lado do doente até o momento de sua morte, expressando
suas emoções e seus sentimentos, sejam eles de que natureza for, a elaboração da perda da
pessoa querida, bem como a vivência da situação de luto, pode propiciar mudanças importantes
nos padrões de relacionamento familiar e na própria maneira de enfrentar a vida. (pp. 197-198)

Franco (2008), por sua vez, organiza uma síntese de fatores facilitadores e dificultadores
deste enfrentamento do adoecimento pela família:
Entre os facilitadores, encontram-se: estrutura familiar flexível que permita reajuste de papeis;
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;
sistemas de apoio informal e formal disponíveis. Os fatores complicadores são: padrões
disfuncionais de relacionamento, interação comunicação e solução de problemas; sistemas de
suporte formal e informal não existentes 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.
(p. 359)

3.3

PARTICIPAÇÃO FAMILIAR NOS CUIDADOS PALIATIVOS E OS DESAFIOS DA
COMUNICAÇÃO
No contexto específico dos Cuidados Paliativos, encontra-se como bem estabelecido o

reconhecimento da necessidade de inclusão da família nos cuidados, o que pode ser observado
nas próprias definições já mostradas da OMS (WHO, 2002). Desde a primeira definição, é
reconhecido o fato de que o objetivo está voltado para a qualidade de vida não só de pacientes
como também de seus familiares, o que se mantém na revisão de 2002. No capitulo introdutório
do Manual lançado pela ANCP, indica-se que está entre os princípios dos Cuidados Paliativos
o cuidado multiprofissional com a família durante o acompanhamento do paciente adoecido e
após o óbito deste, no período de luto (Matsumoto, 2012). Escritos sobre Psico-Oncologia vão
ao encontro desta perspectiva, recomendando que a família também seja incorporada pela
equipe no planejamento e execução de suas ações (Campos, 2010a; Holland, 2002).
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A família participará, entretanto, não apenas como alguém que recebe, mas também
como alguém que fornece cuidados. Ela contribui: provendo suporte emocional; mantendo uma
referencia de estabilidade em meio à mudança; respondendo por custos econômicos e sociais;
com cuidados concretos; dividindo a responsabilidade das decisões sobre tratamento (Rait &
Lederberg, 1989). No capitulo do Manual dedicado à elaboração de planos de cuidado, é
recomendada a presença de um cuidador/familiar junto ao paciente, no sentido de facilitar a
adesão ao tratamento. Além disso, é indicada a importância da adequação dos ambientes em
que a assistência é prestada – setores de internação, ambulatórios e domicílio – para possibilitar
a presença do familiar junto ao paciente em tempo integral (Chino, 2012).
O próprio familiar valoriza sua presença junto ao paciente, oferece apoio psicológico
durante a internação e pode contribuir para os cuidados práticos com este com base em
orientações da equipe (Silva, Moreira, Leite, & Erdmann, 2012b). Rait (2015) informa, no
contexto estadunidense, que o padrão de cuidado centrado exclusivamente no paciente
distanciou os familiares da assistência prestada pelos profissionais, ao mesmo tempo em que a
importância da família chegou a ser negligenciada pelas pesquisas na área possivelmente por
seu caráter obvio ou universal. O autor informa, entretanto, que o cenário mudou, com
evidências acerca dos benefícios de maior inclusão da família, e recomenda que o cuidado
centrado no paciente seja complementado para uma assistência “centrada-no-paciente-efamília”. A importância de garantir a participação durante todo o processo de tratamento é
reconhecida por variados profissionais que trabalham na área, como médicos (Geovanini, 2011)
e enfermeiros (Nunes, 2010). Apesar de haver, atualmente, um consenso neste reconhecimento
da relevância da família para a boa recuperação do paciente, seus recursos e necessidades
passam muitas vezes desapercebidos pela equipe.
O familiar é exposto ao cansaço físico e psicológico e pode expressar necessidades
próprias de cuidado, mas, por vezes, busca mascarar suas dificuldades de maneira a mostrar-se
capaz de enfrentar a situação de adoecimento do paciente. O próprio familiar pode ter
dificuldade em reconhecer suas necessidades e deixar de cuidar de si, tanto fisica quanto
psicologicamente (Silva et al., 2012b). Por outro lado, a manutenção de sua saúde física e
mental é fundamental, inclusive, para a garantia de cuidados adequados ao paciente. O cuidador
principal desponta, neste contexto, como o mais sujeito a sobrecarga e estresse, sendo
necessária a divisão de tarefas com outros familiares para contornar tal situação, o que nem
sempre é uma possibilidade (Andrade, 2012). Holland (2002) assinala que os movimentos de
retorno ao domicílio e aproximação do cuidado familiar, apesar de positivos em vários aspectos,
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aumentaram o fardo carregado por estes cuidadores. Andrade, ao abordar o assunto das
providências práticas a serem tomadas nos Cuidados Paliativos, indica que
o reconhecimento dos limites e possibilidades de cuidado e atenção de todos os envolvidos na
questão (paciente, família e equipe) é o ponto crucial para que a assistência proposta surta o
efeito desejado. Afinal esse reconhecimento traz a tranquilidade necessária para a equipe atuar
adequadamente, nem exigindo e solicitando em excesso ou insuficientemente da família e
paciente; não indo nem além e nem aquém do que cada um pode oferecer. A “justa medida”
deve ser buscada e pode ser obtida, visto que cuidar em nenhum momento pode se configurar
como uma imposição, e ser cuidado deve ser sempre uma possibilidade e não uma tortura. (p.
400)

A comunicação será, então, meio pelo qual necessidades e possibilidades poderão ser
descobertas e articuladas para o benefício dos envolvidos – equipe, família e pacientes –
conforme já abordado em capítulo anterior. Para a família, ela constitui “elemento essencial
que permitirá uma vivência mais serena e tranquila do processo de morrer do doente, sem gerar
expectativas que não podem ser atendidas” (Silva & Araújo, 2012, p. 83). Tendo um papel
destacado no momento inicial do diagnóstico (Rait, 2015), a comunicação adequada com a
equipe é considerada como fator relevante pelos familiares durante todo o tratamento, mas tem
ainda maior importância para os cuidadores de pacientes em Cuidados Paliativos (Munhoz et
al., 2014).
Neste contexto, a família desempenha com frequência a função de intermediário da
comunicação equipe-paciente, tanto no sentido de passar informações aos profissionais sobre o
estado do doente como com vistas a filtrar aquilo que será informado a este último (Geovanini,
2011). As orientações e providências tomadas pelos profissionais dependerão do grau de
consciência do paciente, com familiares assumindo gradualmente a responsabilidade legal por
decisões quando o paciente passa a exibir pioras nesta função psicológica. Constitui-se, com
efeito, uma situação especialmente desafiadora no que se refere ao respeito à autonomia do
paciente, marcadamente quando este passa a depender em maior grau dos familiares. Aquilo
que pode ser um desejo e fonte de conforto para o doente – por exemplo, morrer no domicílio
– por vezes constitui-se em causa de angústia e insegurança para os que o estão acompanhando
(Andrade, 2012). Adicionalmente, nem sempre é fácil mostrar aos familiares que o paciente
tem o direito de decidir sobre seu tratamento enquanto tenha suas capacidades para tal
preservadas (Campos, 1994).
Articulam-se, assim, muitas das questões elencadas até o momento. Em culturas latinas,
como a brasileira, estabelecer uma comunicação mais aberta e adequada aos desejos e
necessidades de cada paciente encontra dificuldades no padrão paternalista, não só de
profissionais, como também de familiares (Sancho, 1996 citado por Geovanini, 2011). Estes,
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por sua vez, estão sofrendo uma série de consequências psicológicas do adoecimento do
paciente, o que se articula de maneira complexa com a comunicação. Se, por um lado, uma boa
comunicação equipe-paciente-família é fator de melhor enfrentamento familiar (Franco, 2008),
de outra parte, o bloqueio de assuntos relacionados ao adoecimento e morte pode ser uma
atitude adotada por famílias justamente na tentativa de fugir, acabando por gerar a conspiração
do silêncio (Kovács, 2010). A tentativa de pacientes e familiares de proteger um ao outro dos
impactos emocionais gerados por tais assuntos, assim, os deixa mais isolados (Rait, 2015).
Reis (2014), embasando na Psicologia Analítica sua análise sobre a família ante à
polaridade vida-morte, afirma que a comunicação sobre o assunto é muitas vezes interrompida
pelo temor a uma sobrecarga dos diálogos. O silêncio que se instala não auxilia a família no
enfrentamento, tampouco impede que o paciente perceba sobre a progressão do seu
adoecimento. Partilhando da mesma perspectiva, Engelhard (2014) expõe que
A afirmação “estamos todos bem” revela quantas verdades não ditas e segredos estão sendo
omitidos. . . . Um sistema familiar rígido costuma usar esse tipo de frase como defesa por
dificuldades de aceitar que aconteçam as mudanças naturais do ciclo vital. . . . Portanto,
“estamos todos bem” permite o enquadre dentro de um bloco, no qual o papel a se “representar”,
estruturado no seio da família de origem, é o do personagem feliz a qualquer preço.
Não há espaço, nem acolhimento, para a dor ou o sofrimento real. Com isso há um relativo
domínio na evitação do confronto com o segredo. (p. 207-208)

Segundo Engelhard (2014), os segredos são mantidos, tanto escondendo como
distorcendo informações, para, na melhor das intenções, evitar desilusões. Ela demarca, então,
a diferença entre o uso da discrição e sensatez no trato com assuntos delicados e a ocultação de
informações em condições de serem integradas pela consciência. O ocultamento seria
acompanhado, assim, de sofrimento e vergonha. “Os segredos de família são os acontecimentos
que todos conhecem, mas sobre os quais não comentam” (p. 218). Segredos e vergonha se
retroalimentariam, comprometendo a possibilidade de diferenciação, a qual exigiria que o eu
pudesse lidar de maneira criativa com as questões que se tenta evitar.
Se, entretanto, por um lado, os bloqueios na comunicação sobre adoecimento e morte
parecem comprometer o fluxo de energia psíquica direcionada à adaptação e ao
desenvolvimento, por outro, a integração dessa vivência pode impulsionar o processo de
individuação dos envolvidos. Freitas (2010) assinala que,
se no luto por um ente querido, conseguimos elaborar, além do sofrido desligamento de sua
presença física em nossas vidas, a vivência de morte que é suscitada em nós mesmos, podemos
criativamente deixar morrer o que em nossa personalidade não nos serve mais, não mais atende
a nosso desenvolvimento, isto é, os modos estereotipados e inautênticos de ser, e ter então a
vivência do renascimento numa forma mais autêntica e condizente com o presente. (p. 140)

Reis (2014), complementarmente, destaca que a comunicação adequada nesse
momento, com toda a dificuldade que lhe é inerente, favorece tanto o paciente como sua família.
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Ao receber a notícia de um câncer invasivo, os membros da família ficam impactados, e o
sentimento é do inacreditável. Com toda a dor, é importante que possam falar a respeito, para
que o doente possa sentir-se acolhido e amparado. A dor não é individual, mas de todos. Tudo
começa a mudar na casa, desde o som, o cheiro e o entra e sai de familiares e amigos. As relações
mudam e é necessário que tal mudança aconteça, a fim de que todos os membros da família
possam viver a dor, mas também a sensibilidade e a ternura desse tempo da delicadeza. (p. 282)

No reconhecimento das mudanças exigidas pelo avanço da doença, a autora aponta que
também a comunicação irá variar e que a própria fala terá seus limites, sendo, em alguns
momentos, substituída pela troca de olhares. A justa medida do falar passará pelo
autoconhecimento, para que se possa ir ao outro aberto as suas necessidades.
Como exposto, a comunicação família-paciente é fundamental nos Cuidados Paliativos
para que as distintas perspectivas sejam confrontadas e as decisões tomadas possam respeitar
os desejos dos pacientes e as possibilidades de cuidados de seus familiares. Faz-se relevante
aqui retomar o ponto da discordância apresentada por estes dois grupos quanto a atitudes
perante a comunicação. Familiares apresentaram maior resistência à comunicação de
diagnóstico e prognóstico (Fumis et al., 2012) e, por vezes, maior dificuldade em lidar com
prognósticos reservados e com a finitude (Rodrigues et al., 2010).
Estudo conduzido na Coreia (Shin et al., 2015), com 990 díades paciente-familiar,
avaliou preferências dos pacientes, preferências dos cuidadores e previsão dos cuidadores
sobre as preferências dos pacientes referentes a comunicação de status de terminalidade,
participação da família neste processo de comunicação e escolhas para o fim da vida. O
resultado encontrado foi de que as previsões dos familiares sobre preferências dos pacientes
estão mais fortemente relacionadas às suas próprias preferências que às daqueles que estão
sob seus cuidados. Apesar de o próprio artigo referir que a pouca concordância entre
preferências do paciente e preferências do familiar ou entre preferências do paciente e a
previsão que familiares fazem destas já é um fator bem documentado, ele foi a única publicação
encontrada até o momento a realizar a comparação entre os três fatores simultaneamente e
reforça a relevância de investigar os processos psicológicos envolvidos na atitude do familiar
em relação à comunicação com o paciente. Faz-se, então, importante compreender como tem
se dado esta comunicação no contexto de transição para Cuidados Paliativos, para assim
identificar ações que podem ser tomadas pelos profissionais da área visando à melhoria do
suporte a todo o grupo familiar e a garantia do respeito à autonomia do paciente.
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4

ESTADO DA ARTE: PUBLICAÇÕES SOBRE FAMÍLIA E COMUNICAÇÃO EM
CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS NO BRASIL
Visando a identificar resultados de pesquisas anteriores relativos especificamente ao

tema desta investigação, e reconhecendo o caráter geocultural do tema abordado, realizou-se
uma busca sistemática por publicações que abordassem a vivência de familiares acerca da
comunicação com pacientes oncológicos em Cuidados Paliativos no contexto brasileiro.
4.1

BUSCA E SELEÇÃO DOS ARTIGOS
O levantamento de material para a revisão se deu por meio de busca nas bases de dados

nacionais e internacionais a seguir: Pubmed; Medline; SCOPUS; Web of Science; BVS e
Scielo. A estratégia PICO (Santos, Pimenta, & Nobre, 2007) foi tomada como referencia para
elaboração da estratégia de pesquisa e definição de palavras-chave, sendo importante destacar
que os componentes de “intervenção” (I) e “controle” (C) não se aplicam a esta pesquisa, uma
vez que ela não se propõe investigar nenhuma intervenção específica. Em relação ao
componente “paciente” (P), tem-se como foco familiares de pacientes oncológicos em cuidados
paliativos no contexto brasileiro, o que pode ser decomposto em quatro elementos
fundamentais: família, neoplasias, Cuidados Paliativos e Brasil. Para o “resultado” ou outcome
(O) tem-se a vivência da comunicação, que tem “comunicação” como elemento fundamental.
Para cada um destes elementos foi elaborado um conjunto de possíveis palavras-chave nos
idiomas Português e Inglês por meio de pesquisa nos descritores Decs/MeSH e da observação
de palavras-chave usadas em artigos sobre tais temáticas. Chegou-se, deste modo, à seguinte
busca:
P# (cancer OR neoplasia OR neoplasias OR oncologia OR cancerologia OR oncology
OR cancerology OR neoplasms*) AND (“cuidados paliativos” Or “medicina paliativa” OR
“palliative care” OR “hospice care” OR “terminal care” OR “end-of-life” OR palliative OR
hospice) AND (família OR familiares OR “saúde da familia” OR cuidadores OR “relações
familiares” OR family OR relatives OR “Family members” OR “Patients family members” OR
“family health” OR caregivers OR “family relations”) AND (brasil OR brazil OR brasileir* OR
Brazilian)
O# “comunicação” OR “comunicação de más noticias” OR “comunicação em saúde”
OR “revelação da verdade” OR “communication” OR “truth disclosure” OR “diagnosis

57

disclosure” OR “prognosis disclosure” OR “bad news” OR “truth-telling” OR “health
communication”
Busca final: (P#) AND (O#)
Alterações nas palavras e símbolos foram realizadas para adequação às especificidades
de cada base de dados, conforme APÊNDICE A. Para as bases de dados com maior quantidade
de materiais nacionais – BVS e SCIELO – optou-se por retirar os descritores relativos a “Brasil”
uma vez que isto pode ter sido deixado como subentendido nas publicações por seus autores.
Figura 2- Resultado da busca e seleção de publicações

Fonte: elaboração própria.

Após reunião das publicações identificadas em cada base de dados e exclusão dos
resultados repetidos, chegou-se a 81 publicações. Desde esse ponto, foi dado prosseguimento
com a leitura de títulos e resumos para selecionar materiais potencialmente relevantes de acordo
com os seguintes critérios de inclusão: conter dados empíricos originais sobre a vivência de
familiares acerca da comunicação com pacientes oncológicos em cuidados paliativos; abordar
pacientes e famílias vivendo no Brasil ou brasileiros vivendo em outros países; estar publicado
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em Inglês, Português, Espanhol ou Francês. Não foi estabelecido limite de data de publicação.
A exclusão das publicações que não se mostraram adequadas aos critérios levou à diminuição
de 81 para dez escritos. Após esta etapa, foram realizadas a recuperação dos textos completos
e a leitura na integra dos materiais, sendo geradas duas nova exclusões nesta fase, em razão de
os artigos não trazerem dados relativos ao objeto pesquisado (ver figura 1).
Foram considerados para tal revisão apenas os escritos indexados nas bases de dados
selecionadas e recuperados com suporte nas palavras-chave, não sendo incluídos nos resultados
que se seguem: livros; panfletos informativos; escritos encontrados por busca manual em
bibliotecas; artigos que tenham chegado à pesquisadora por outras vias, como a indicação de
pesquisadores ou a busca pelos textos das referências de outras publicações. Tais referências
foram, contudo, consideradas e utilizadas, quando consideradas pertinentes, tanto para a
fundamentação teórica já mostrada, como na discussão dos resultados da dissertação.
4.2

ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES
Ao se considerar o conjunto das publicações e alguns dados sobre estas, pode ser traçado

um perfil da produção contemporânea (ver tabela 1). O primeiro dado a ser destacado é o fato
de que todos os registros encontrados são posteriores a 2010, o que mostra o quanto se trata de
tema atual e em momento de investigações iniciais. Quanto à distribuição geográfica, há uma
clara concentração no eixo Sul-Sudeste, com nenhuma publicação com origem no Nordeste,
Centro-Oeste ou Norte. 75% das publicações foram produzidas total ou parcialmente por grupos
do Rio de Janeiro ou São Paulo. Esta realidade pode ser compreendida por ser uma temática
ainda pouco explorada e pelo papel destas cidades como centros de pesquisa nacionais, mas
indica a necessidade de novas investigações em decorrência da diversidade sociodemográfica
e cultural do País.
Outra característica significativa é a predominância de pesquisas de base qualitativa (5)
em relação às quantitativas (3). Tal dado pode ser considerado sob dois aspectos distintos: como
opção metodológica e decisão por focar a investigação nas vivências e sentidos dos sujeitos em
detrimento de pesquisas de base populacional ou com intento de generalização; como indicativo
de que a investigação da comunicação não tem sido objetivo inicial de muitos trabalhos e,
naqueles em que é abordada, o é devido à abertura própria dos métodos qualitativos que
estabelecem suas categorias de análise a partir das falas dos sujeitos participantes. O segundo
aspecto ganha mais peso quando observado que apenas duas das publicações tiveram a
comunicação como foco. Por fim, é significativo que, entre estas duas, uma (F. C. M.
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Geovanini, 2011) objetive tratar da vivência da comunicação para os profissionais, fazendo
com que apenas uma pesquisa encontrada (Fumis et al., 2012) trate a comunicação para o
familiar do paciente em cuidados paliativos – ainda que em comparação com profissionais e
pacientes – como parte do objetivo da investigação e não como tema secundário.
Tabela 1- Publicações identificadas na revisão
Publicação

Data

Local

Profissão
dos autores
Não
informado

Tipo de
estudo
Quantitativo

Foco na
comunicação
Não
Percepção de
pacientes e
familiares
sobre o
tratamento

Pediátrico /
Adulto
Adulto

De um lado ao outro: o
que é essencial? Percepção
dos pacientes oncológicos
e de seus cuidadores ao
iniciar o tratamento
oncológico e em cuidados
paliativos
Palliative care in pediatric
hematological oncology
patients: experience of a
tertiary hospital
Crianças e adolescentes
com câncer em cuidados
paliativos: experiência de
familiares

2014

São Paulo
SP

2014

Belo
Horizonte
MG

Não
informado

Quantitativo

Pediátrico

2014

Ribeirão
Preto
SP

Enfermeiros

Qualitativo

Análise do cuidado de
enfermagem e da
participação dos familiares
na atenção paliativa
oncológica

2012

Rio de
Janeiro e
Santa
Catarina

Enfermeiras

Qualitativo

Physician, patient and
family attitudes regarding
information on prognosis:
a Brazilian survey
A música na terminalidade
humana: concepções dos
familiares
Notícias que (des)
enganam: o impacto da
revelação do diagnóstico e
as implicações éticas na
comunicação de más
notícias para pacientes
oncológicos
Assistência paliativa em
oncologia na perspectiva
do familiar: contribuições
da enfermagem
Fonte: elaboração própria.

2012

São Paulo
SP

Não
Informado

Quantitativo

Não
Descrição de
um serviço de
onco-pediatria
Não
Experiência
do familiar do
processo de
adoecimento
Não
Percepção dos
familiares
sobre o
cuidado de
enfermagem
Sim

2011

Maringá
PR

Enfermeiros

Qualitativo

Não
Musicoterapia

Adulto

2011

Rio de
Janeiro RJ

Não
informado

Qualitativo

Sim, mas nos
profissionais e
não na família

Adulto

2010

Rio de
Janeiro
RJ

Enfermeira

Qualitativo

Não
Assistência de
enfermagem

Adulto

Pediátrico

Adulto

Adulto

Ainda que parte dos escritos não explicite a categoria profissional de seus autores, é
possível observar o papel da Enfermagem na produção atual sobre o assunto. A autoria
identificada como de enfermeiros correspondeu à metade dos resultados e à totalidade daqueles
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em que houve identificação de categoria profissional. Não foi possível determinar o quanto esta
composição pode ser explicada pelo quantitativo de profissionais atuando na área ou por uma
cultura de publicação que leve os enfermeiros a terem sua categoria mais comumente
identificada nos periódicos do que outras profissões. Quanto aos psicólogos, pode-se – com
apoio no observado no processo de leitura para escrita da dissertação de maneira geral – levantar
a possibilidade de que seus escritos que abordam o assunto não tenham sido recuperados no
levantamento nas bases de dados por estarem publicados em livros ou ainda por tratarem a
comunicação como um aspecto da vivência mais ampla dos familiares e não como objeto
específico.
4.2.1

Resultados encontrados
Entre os escritos encontrados, dois estavam situados na seara da Oncopediatria, que,

conforme assinalado anteriormente, possui uma série de especificidades quanto aos impactos
do adoecimento da família e ao manejo da comunicação. Neste contexto, Sanches, Nascimento
e Lima (2014) identificaram o fato de que a comunicação com a equipe sobre agravamento,
impossibilidade de tratamento curativo e proximidade da morte foi referida pelos familiares
entrevistados como confusa, ambígua ou mesmo inexistente. Os cuidadores indicaram
necessidade de receber informações reais e objetivas mesmo nas situações em que pudessem
estar se sentindo despreparados ou com medo, entretanto foram da opinião de que as crianças
e adolescentes deveriam ser preservados de informações acerca do agravamento da doença e
possibilidade de morte. A conversa entre o cuidador principal e outros membros da família
surgiu na pesquisa como modo de partilhar o sofrimento e receber apoio. Um estudo
quantitativo realizado com base em registros médicos em prontuário, entretanto, encontrou
dados bastante divergentes relativamente à comunicação equipe-família (Valadares, Mota, &
de Oliveira, 2014). Foram identificados registros indicando que houve comunicação da equipe
com a família na maioria dos casos sobre o estado das crianças e adolescentes, e que, em todas
as situações em que foi estabelecida “limitação dos esforços terapêuticos”, tal decisão foi
partilhada com os familiares. Não houve, contudo, a inclusão dos pacientes nestas decisões, que
ficaram a cargo apenas dos pais e da equipe. Tais divergências entre estudos talvez possam
estar relacionadas a diferenças nas culturas institucionais dos serviços pesquisados, nos grupos
culturais envolvidos ou na fonte dos dados – entrevistas com familiares versus registros
médicos em prontuário.
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Outra parte dos estudos, ainda que não tivessem a comunicação como foco principal da
pesquisa, concluíram que esta desempenha papel significativo nos cuidados prestados pela
equipe. Em pesquisa sobre a importância atribuída por pacientes e cuidadores a distintos
elementos da assistência (Munhoz et al., 2014), foi identificado o fato de que os três itens
considerados mais importantes por cuidadores de pacientes em Cuidados Paliativos estavam
relacionados à boa comunicação com a equipe, sendo em ordem decrescente: receber
informação adequada sobre a doença do seu parente e os riscos e benefícios do tratamento;
informações a respeito da doença comunicadas de maneira sincera; médico que explique a
doença de modo que você entenda. Tal achado concorda com os resultados encontrados em
outra investigação (Silva et al., 2012b) na qual familiares consideraram uma boa condução da
comunicação como aspecto essencial da assistência de Enfermagem, mostrando-se como fator
determinante para que as suas necessidades fossem contempladas e para que pudessem
estabelecer uma relação com a equipe de saúde propícia a sua permanência junto ao paciente.
Foram identificados, também, dois potenciais fatores explicativos das falhas de comunicação:
relações de poder típicas do ambiente hospitalar; e comportamentos mais agressivos por parte
de familiares que vivenciam um momento de negação. Também Nunes, em dissertação (2010),
concluiu que a equipe de Enfermagem deve valorizar a comunicação com a família,
incentivando a participação em grupos de apoio e informando sobre a abordagem paliativa e
expectativas de prognóstico. Os autores consideram que tal valorização favorece a interação e
adesão terapêutica de pacientes e suas famílias.
Apenas um dos escritos tinha como objeto uma intervenção específica. Sales, Silva,
Pilger e Marcon (2011), ao investigarem o uso da musicoterapia na atenção a pacientes em
Cuidados Paliativos domiciliares, concluem que ela incentiva e facilita a expressão emocional,
tendo efeito benéfico na comunicação entre equipe, pacientes e familiares.
Por fim, serão abordados os dois textos resultantes de pesquisas focadas na temática da
comunicação. Um deles é a dissertação de mestrado que trata da vivência da comunicação por
profissionais médicos, no entanto, trás, também em seus resultados, elementos relativos à
participação da família neste processo (Geovanini, 2011). Os profissionais relataram que a
família desempenha recorrentemente um papel de mediadora da comunicação equipe-paciente,
em especial no que se refere a diagnóstico e prognóstico. Apesar de a importância dada à
participação da família ser generalizada – e atribuída por um entrevistado à cultura latina em
que o Brasil está inserido – foram encontrados distintos perfis nos profissionais. Alguns
adotavam estilos de comunicação mais centrados no paciente, valorizando o compartilhamento
de informações, enquanto outros referiam priorizar a família na troca de informações e tentar
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evitar a transmissão de notícias ruins aos pacientes, em particular as referentes ao prognóstico.
Situações em que familiares buscavam ativamente impedir que informações referentes a
diagnóstico ou prognóstico fossem passadas a pacientes foram relatadas e identificadas como
conflitos éticos, sendo seu manejo novamente variado entre os profissionais entrevistados.
O artigo de Fumis, De Camargo e Del Giglio (2012) apresenta os resultados de um
levantamento feito com oncologistas, pacientes e seus familiares em relação a atitudes
relacionadas à comunicação de prognóstico. A pesquisa identificou o fato de que familiares e
profissionais revelaram posições mais paternalistas em contraposição aos pacientes. Os três
grupos demonstraram forte apoio à comunicação do diagnóstico, mas 20.8% dos familiares
entrevistados consideraram que os pacientes não deveriam ser informados sobre estágios
avançados e terminais da doença, enquanto esta atitude foi de apenas 8% dos pacientes.
Pacientes também foram mais propensos a considerar que estar informado sobre diagnóstico e
prognóstico favorece sua qualidade de vida (86% versus 65.3% dos familiares).
Pode-se observar, com efeito, uma ampla concordância sobre a importância da família
para a comunicação nos Cuidados Paliativos oncológicos e a relevância desta questão para a
qualidade da assistência prestada. A ocultação do diagnóstico e, principalmente, prognóstico
de pacientes e centralização desta comunicação no eixo família-equipe pode ser observada tanto
em estudos relativos à Pediatria como à Assistência a Adultos. Estas últimas publicações
também identificaram divergências entre pacientes que desejam mais informações e famílias
que alegam interesse em protegê-los dos impactos provocados por más notícias.
Nenhuma das publicações encontradas dedicou-se, contudo, à maneira como os
familiares vivenciam este processo de comunicação sobre a saúde do paciente. Tal constatação
fortalece, assim, a importância desta pesquisa, que objetiva compreender os processos
psicodinâmicos envolvidos na comunicação de familiares com pacientes oncológicos em
contexto de transição para Cuidados Paliativos, buscando, especificamente, indicar possíveis
relações entre a vivência subjetiva dos familiares e o modo como se comunicam com os
pacientes.
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5

MÉTODO
Em sua tese de livre docência, Campos (2010b) indica que as pesquisas na área de Psico-

Oncologia, por sua ligação com a Psicologia da Saúde estadunidense, trouxeram um primeiro
desenvolvimento histórico, marcadamente no campo dos estudos quantitativos, apenas
posteriormente ampliando o espaço dado aos estudos qualitativos. Estes últimos passaram a
utilizar especialmente as práticas discursivas como instrumento de investigação e vieram
contribuir com a ampliação dos conhecimentos acerca dos aspectos emocionais e reações
psicológicas dos pacientes acometidos por câncer, seus familiares e equipes. É neste segundo
tipo de pesquisa que se pode situar esta dissertação.
Conforme indicado na introdução, propôs-se aqui uma investigação tendo por base a
Psicologia Analítica de Jung. A teoria que fundamenta a análise do problema de pesquisa
encontra-se articulada à proposta metodológica a partir da necessária relação entre ontologia,
epistemologia e metodologia apontada por Penna (2004). A proposta de prática e pesquisa em
Psicologia Analítica foi então fundamental para esta investigação, tendo por base os escritos de
Jung, bem como as considerações metodológicas expressas por Penna e sistematizadas em sua
tese de doutorado (2009). As proposições de Turato (2010) sobre a pesquisa qualitativa
realizada no âmbito da assistência a saúde foram tomadas de modo complementar, na medida
em que o referido autor busca mostrar especificidades que a inclusão da dimensão
psicodinâmica traz a investigação em tal setting.
A Psicologia Analítica na atuação do psicólogo na saúde, hoje, transcende o espaço da
clínica em seu modelo tradicional ambulatorial (Silva, 2011) – seja na prática profissional, seja
na pesquisa – e traz consigo a necessidade de refletir as possibilidades metodológicas adequadas
aos contextos em foco. Penna (2004) indica como resposta a aproximação com a perspectiva
contemporânea da pesquisa qualitativa, por seu caráter fundamentalmente compreensivo e
interpretativo. Esta terá como foco não os fatos em si, mas os sentidos e significados destes
para os sujeitos, sendo indicada, entre outros casos, para estudos direcionados à compreensão
de vivências e perspectivas dos sujeitos, dos processos em que estas se inserem e da rede de
relações que estabelecem com outros fenômenos em um dado contexto (Turato, 2005). Seu
surgimento e seu fortalecimento relacionam-se com o desenvolvimento das Ciências Humanas
desde o século XIX, porém, o campo de estudos a adotar essa metodologia foi gradualmente se
ampliando para alcançar também as chamadas Ciências da Saúde.
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Ainda segundo Penna (2006), a proposta junguiana está alinhada com concepções pósmodernas sobre o conhecimento opondo-se ao positivismo predominante em sua época. Podese destacar aqui sua defesa da multiplicidade metodológica, com modos de investigação que
reconheçam as especificidades da psique como objeto de estudo, e o reconhecimento da
inevitabilidade da participação da subjetividade do pesquisador no conhecimento produzido. A
afirmação de Penna encontra coro em Boaventura de Sousa Santos (1988) que também cita
Jung, o pondo em relação com Capra, ao falar do paradigma científico emergente.
Entre as características do extenso trabalho de pesquisa desenvolvido por Jung está a
estreita conexão com os problemas despertados por sua prática de escuta psicológica, que
alimentava e era alimentada por sua produção teórica. A mesma atitude de aproximação entre
experiência profissional na assistência e pesquisa encontra-se nesta investigação, advinda de
problemas práticos surgidos ao longo de meu percurso em hospital. Esse reconhecimento da
motivação para a escolha do objeto é apontado como necessário por Penna (2007) que trata da
importância de considerar o inconsciente do pesquisador na investigação em Psicologia
Analítica e indica que o objeto de pesquisa surge para este como símbolo. Este, como elemento
parcialmente consciente e inconsciente, é aquilo que responde à necessidade de ampliação da
consciência individual e coletiva. A autora citada destaca, assim, que o conhecimento se
relaciona com a ampliação tanto da consciência individual do pesquisador como do
conhecimento

partilhado

socialmente,

sendo

o

conhecimento

científico

também

autoconhecimento. As motivações subjetivas participam, com efeito, da produção científica e
seu reconhecimento é, então, desejável.
Podemos aqui novamente traçar aproximações com pontos levantados por Boaventura
Santos (1988) como característicos do paradigma científico emergente. Para além da relação
entre conhecimento e autoconhecimento, já apontada no que se refere à Psicologia Analítica e
indicada por Santos como pertinente a este paradigma, a relação da pesquisa com os problemas
advindos da prática em suas características específicas pode ser pensada também nos termos de
um conhecimento local e total. Compreender a comunicação entre familiares e pacientes com
câncer em transição para Cuidados Paliativos no contexto brasileiro, e, mais especificamente,
cearense, responde a uma questão concreta situada no tempo e no espaço. Nesta medida, o
conhecimento produzido não se pode propor universalizável nem pretender formular leis de
validade geral, por exemplo, sobre a comunicação familiar-paciente. Este mesmo
conhecimento, contudo, pode ser traduzido para outras realidades e atualizado conforme suas
especificidades. Adicionalmente, as características específicas do contexto investigado
fornecem contraposições ao conhecimento já estabelecido com base em outros contextos,
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destacando inclusive aquilo que tal conhecimento tem também de local e não universalizável,
a despeito do que as generalizações estatísticas possam ter camuflado. O contexto brasileiro,
ou melhor, “um” contexto brasileiro, entre outros, ao ser posto em diálogo com a produção
anglo-saxã predominante, pode tensionar novos desenvolvimentos teóricos ao mesmo tempo
que demarca que esta produção também é fruto de uma condição sócio-histórica específica.
5.1

OBJETIVOS
Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender os processos psicodinâmicos

envolvidos na comunicação de familiares com pacientes oncológicos em contexto de transição
para Cuidados Paliativos.
5.1.1
•

Objetivo Específico
Indicar possíveis relações entre a vivência subjetiva de familiares e o modo como se
comunicam com pacientes.

5.2

INSTRUMENTOS
Um desafio que se coloca para a pesquisa em Psicologia Analítica é o de adotar

instrumentos que possibilitem a ampliação do conhecimento acerca de aspectos inconscientes,
uma vez que estes não podem ser acessados diretamente e só nos chegam a partir de seus efeitos
na consciência (Jung, 1935/2011o). Penna (2009) indica que, no paradigma junguiano, a
consciência do pesquisador é o instrumento primordial de apreensão e a observação o principal
procedimento utilizado. Para isso, pode-se recorrer a entrevistas abertas ou semiabertas, desde
que realizadas e analisadas de maneira a possibilitar a emergência de aspectos tanto conscientes
como inconscientes. Também se apresenta como recurso disponível o uso de técnicas
expressivas, tais como o desenho ou a investigação de sonhos dos sujeitos (Penna, 2004).
A entrevista semidirigida surge, assim, como possibilidade, dando espaço para que o
sujeito expresse os sentidos e significados por ele atribuídos à realidade, em contraposição aos
questionários fechados utilizados na pesquisa quantitativa para sistematizar e quantificar
elementos da fala dos sujeitos com base em constructos preestabelecidos. A observação e o
registro, pelo pesquisador, de elementos não ditos podem servir ao complemento e confronto
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com os dados das entrevistas, de maneira a melhor evidenciar aspectos psicodinâmicos (Turato,
2005).
Considerou-se, então, o uso de entrevistas semidirigidas adequado ao estudo, com
realização de aplicação inicial com função de ensaio de aculturação (Turato, 2005). O roteiro
(Apêndice B) foi elaborado visando a abordar os aspectos fundamentais para a consecução dos
objetivos, a saber: como os familiares vivenciam o adoecimento do paciente oncológico, bem
como o agravamento de seu estado e a transição para Cuidados Paliativos; como lidam com a
finitude – do outro e de si; como se comunicam com o paciente; o que afirmam sobre a
capacidade e vontade deste de abordar seu estado atual e possíveis prognósticos.
Com suporte no que foi observado no ensaio de aculturação, pode-se comprovar a
viabilidade de realização da entrevista, com destaque para a necessidade eventual de adequação
da linguagem das perguntas ao nível de instrução de cada participante. Ao revisar a entrevista
em relação com as recomendações de Penna (2009), decidiu-se acrescentar um item no
levantamento inicial de dados sociodemográficos (Apêndice C) e duas perguntas na entrevista,
com o intuito de favorecer a projeção de conteúdos inconscientes. Adicionalmente, em
decorrência de sugestões recebidas quando da qualificação, optou-se por incluir pergunta
relativa às compreensões e expectativas do familiar da transição para os Cuidados Paliativos,
bem como indagações direcionadas a investigar sonhos significativos tidos no período do
adoecimento e tratamento do paciente. Com a investigação de sonhos, objetivou-se facilitar o
acesso a maiores informações sobre a dinâmica psíquica global, consciente e inconsciente, dos
sujeitos pesquisados. Os acréscimos realizados estão identificados nos apêndices
correspondentes.
Tratando-se de entrevista semidirigida, as perguntas do roteiro tiveram sua ordem
modificada a partir do andamento da entrevista ou foram suprimidas caso o sujeito já tivesse
abordado o assunto em sua fala. As entrevistas foram todas conduzidas pela autora desta
dissertação e gravadas em áudio.
Observações foram anotadas, durante ou imediatamente após o contato com os sujeitos
participantes, para complementação das gravações e uso posterior durante a análise dos dados.
Foram coletados também dados sociodemográficos e relativos a diagnóstico e prognóstico antes
da entrevista (Apêndice C), os quais foram verificados ou complementados, quando necessário,
com suporte nos prontuários dos pacientes cujos familiares participaram da pesquisa.
As transcrições foram feitas mantendo fidelidade a fala dos participantes – mesmo
diante de falhas de concordância ou outros usos linguísticos que não correspondessem à norma
culta – e de acordo com a seguinte padronização de sinais:
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Tabela 2 - Sinais usados na transcrição
Ocorrências
Incompreensão de palavras ou
segmentos
Hipótese do que se ouviu

Sinais
()
(hipótese)

Exemplificação
Do nível de renda ( ) nível de renda
nominal
(estou) meio preocupado (com o
gravador)

Truncamento (havendo
homografia, usa-se acento

/

E comé/e reinicia

Entonação enfática

Maiúscula

Porque as pessoas reTÊM moeda

Prolongamento de vogal e

:: podendo aumentar

consoante (como s, r )

para ::::: ou mais

Silabação

-

Por motivo tran-sa-ção

Interrogação

?

E o Banco... Central... certo?

indicativo da tônica e/ou timbre)

Ao emprestarmos éh::: ... dinheiro

São três motivos... ou três razoes ... que
Qualquer pausa

...

fazem com que se retenha moeda ...
existe uma ... retenção

Comentários descritivos do
transcritor

((minúscula))

Comentários que quebram a
sequência temática da exposição:

... a demanda de moeda - - vamos dar
-- --

desvio temático
Superposição, simultaneidade de
vozes

((tossiu))

casa essa notação - - demanda de moeda
por motivo ...
a. b. a. b.

Ligando as linhas

na casa de sua irmã [sexta-feira?
fazem LÁ [cozinham lá

Indicação de que a fala foi tomada
ou interrompida em determinado
ponto. Não no seu início, por

(...)

(...) nós vimos que existem...

exemplo.
Pedro Lima ... ah escreve na ocasião..
Citações literais de textos, durante
a gravação

“entre aspas”

“ O cinema falado em língua
estrangeira não precisa de nenhuma
baRREIra entre nós”...

Fonte: Preti et al, 1999, pp.19-20.
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5.3

LOCAL DE COLETA
Sobre a realização da pesquisa, Penna (2009) ensina que “O contexto em que o

fenômeno ocorre e é captado deve ser considerado na investigação psicológica e
cuidadosamente explicitado, a fim de circunscrever o campo da pesquisa, o que constitui fator
importante na compreensão (análise) do material coletado” (p. 88). Nesta investigação, como
local para realizar coleta de dados, foi escolhido o ambulatório do Serviço de Terapia da Dor e
Cuidados Paliativos do ICC, instituição de referência para a Cancerologia no Estado.
O Instituto foi criado em 1944 (ICC, 2004) e hoje é composto por três frentes: a Escola
Cearense de Oncologia, que se dedica ao ensino e pesquisa; a Casa Vida, dedicada às ações de
filantropia; e o Hospital Haroldo Juaçaba, dedicado à assistência direta a pacientes com câncer.
O ICC caracteriza-se como entidade filantrópica e atende tanto a pacientes de convênio como
àqueles do Sistema Único de Saúde (SUS) com diagnósticos oncológicos diversos. Oferece
serviços de Quimioterapia, Radioterapia, Cirurgia e Cuidados Paliativos. Possui leitos de
internação, Unidade de Terapia Intensiva, Unidade de Intercorrência, ambulatórios e setores
dedicados à realização de exames. A instituição é registrada como Centro de Alta
Complexidade em Oncologia (CACON) e recebe pacientes com diagnóstico confirmado de
Câncer de todo o Estado do Ceará além de estados vizinhos (ICC, n.d.).
O Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos do ICC é composto por equipe com
a atuação das profissões Medicina, Enfermagem, Psicologia e Serviço Social. Além dos
profissionais contratados pela casa, lá atuam também estagiários e residentes. O serviço
trabalha em três frentes – internação, ambulatório e atendimento domiciliar. Em reunião com
profissionais da equipe, foi decidido que o campo mais adequado para a pesquisa seria do
ambulatório, uma vez que, além desta ser a porta de entrada do serviço para a maior parte dos
pacientes, os atendimentos a pacientes internados são feitos apenas quando há solicitação de
interconsulta por médicos de outras especialidades e a dinâmica do atendimento domiciliar
exige disponibilidade integral do familiar durante as visitas para receber orientações e
responder a perguntas dos profissionais que prestam assistência.
O mencionado ambulatório recebe apenas pacientes do SUS encaminhados por médicos
do próprio hospital. Seus pacientes, na maioria dos casos, já passaram por tratamentos de
quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. O atendimento é exclusivamente médico, porém, este
pode encaminhar o paciente para atendimento por outros profissionais se considerar necessário.
O foco é no controle da dor e outros sintomas – pertencente aos Cuidados Paliativos conforme
mostrado anteriormente – sendo importante destacar que os pacientes atendidos não estão
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necessariamente em Cuidados Paliativos exclusivos, podendo estar, concomitantemente, se
submetendo a tratamentos com intenção curativa. A maioria dos pacientes, contudo, está com
doença em estado avançado e sintomas incapacitantes em algum grau, já que sintomas de menor
gravidade costumam ser manejados pelos oncologistas clínicos ou cirurgiões que já
acompanhem o caso.
Ainda que se trate do ambulatório do Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos,
este costuma ser referido na Instituição – por profissionais, paciente e acompanhantes – apenas
como “Ambulatório da Dor”, “Terapia da Dor”, ou mesmo “Médico da Dor”. Tal opção parece
ter consequências para as compreensões e expectativas relativas ao atendimento aí prestado,
assunto discutido com base nos resultados das entrevistas.
Em razão do estado clínico descrito, a quase totalidade dos pacientes vai ao serviço
acompanhado de algum familiar. As entrevistas ocorreram, assim, com familiares de pacientes
que o estivessem acompanhando em seu primeiro atendimento no referido ambulatório. É
oportuno retomar a noção de que, de acordo com a definição mais recente da OMS, tal transição
deve ocorrer gradualmente e não a partir de uma demarcação brusca entre intervenções
curativas e paliativas. O momento inclusão no serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos
seria o marco inicial de tal transição na instituição pesquisada, tendo o encaminhamento para o
serviço e primeiro atendimento correspondido, assim, à operacionalização da transição para
Cuidados Paliativos utilizada na pesquisa.
Ressalta-se a importância atribuída por Turato (2010) na definição do setting em que
acontece a pesquisa, pois este deve corresponder ao espaço em que os fenômenos estudados
ocorrem com todos os múltiplos elementos que o caracterizam, adotando, assim, uma postura
que se diferencia do controle de variáveis ambientais da pesquisa experimental. Na pesquisa
qualitativa em saúde, o setting de pesquisa deve ser o mesmo em que regularmente se
proporciona assistência à saúde.
5.4

PARTICIPANTES
Optou-se por abordar os familiares de pacientes na ocasião do primeiro atendimento no

Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos, visando a investigar como se dá a
comunicação no período de transição para este tipo de cuidado. As entrevistas ocorreram antes
ou após o atendimento médico, a partir de determinação conjunta com a equipe assistencial, de
modo a não comprometer a assistência ao paciente.
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Como amostra, indica-se, então, o recorte de familiares que estejam acompanhando
pacientes para seu primeiro atendimento no ambulatório do referido serviço – todos estes
adultos – sendo adotada como critério de exclusão a idade inferior a 18 anos em virtude das
implicações legais e éticas para a pesquisa com tal população. Também foi determinado como
critério de exclusão os familiares cujos pacientes apresentassem capacidade cognitiva ou estado
de consciência prejudicados devido às restrições impostas por tais situações ao processo de
comunicação familiar/paciente.
O tamanho da amostra foi definido por saturação (Gil, 2002), uma vez que a definição
de um N numericamente representativo é impertinente para os objetivos almejados na pesquisa
qualitativa. Neste ponto, a pesquisa qualitativa não se propõe trabalhar com amostras
predeterminadas, pois,
Antes da entrada em campo, ou mesmo já no iniciar da coleta dos dados, um pesquisador
clínico-qualitativista não poderá dizer quantos indivíduos entrevistará . . . . Somente após
contemplar os passos indicados para o modo construção escolhido para a composição de sua
amostra, e estando ao final da coleta de dados, é que o pesquisador poderá saber quantos casos
acabaram por ser incluídos. (Turato, 2010, p. 359)

Obedecendo ao critério já citado, a amostra foi “fechada quando as respostas de novos
informantes tornam-se expressamente repetitivas” (Turato, 2010, p. 366), o que não significa a
exclusão da possibilidade de que novos dados pudessem ser encontrados com a realização de
mais entrevistas, mas indica que foram identificados no material coletado padrões suficientes
para uma análise da questão investigada. Para o momento inicial de ensaio de aculturação,
anterior ao exame de qualificação, foi realizada uma só entrevista. No segundo momento, já
incorporando aprimoramentos decorrentes da análise da entrevista inicial e das contribuições
dos membros da banca de qualificação, efetivaram-se outras dez entrevistas. Todos os sujeitos
foram considerados para a análise, de maneira que a amostra final contou com 11 entrevistados.
5.5

PROCEDIMENTO
Após aprovação pelo Comitê de Ética entrou-se em contato com a psicóloga do serviço,

a qual mostrou os horários atualizados de funcionamento do ambulatório e indicou salas
disponíveis para a realização das entrevistas em cada horário. Para efetivá-las procedeu-se,
então, ao contato com o serviço de secretaria para verificar os dias em que haveria pacientes
agendados para consulta de primeira vez.
No dia de realização da entrevista, falou-se com o médico e a técnica de Enfermagem
responsáveis para que a entrevista pudesse ser feita antes ou depois do atendimento
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ambulatorial de maneira a não gerar conflitos de horário e prejuízo para a assistência ao
paciente. Este foi então abordado na sala de espera, explicando brevemente a realização da
pesquisa e pedindo autorização para convidar seu familiar para entrevista em sala separada.
Ainda que tal abordagem ao paciente não fosse necessária do ponto de vista de regulamentação
ética da pesquisa – já que os sujeitos pesquisados são os familiares – optou-se por efetivá-la
visando a esclarecer o paciente sobre a natureza do contato com seu acompanhante. Buscou-se,
com efeito, propiciar um bom contato inicial e evitar que fossem geradas desconfianças em
relação à equipe.
Já com o familiar em sala separada, foi explicada a pesquisa e lido o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice D - TCLE). No momento, também, foi dada a
oportunidade ao participante de expressar e ter esclarecidas quaisquer dúvidas. Após assinatura
do termo, iniciou-se a gravação da entrevista de acordo com os roteiros já citados (Apêndice B
e C). Notas foram tomadas para registrar elementos considerados relevantes, tais como
alterações nas expressões ou manifestações emocionais do entrevistado. Ao fim da entrevista,
agradeceu-se pela disponibilidade, orientou-se quanto ao funcionamento do serviço de
Psicologia da Instituição e acompanhou-se o participante de volta à sala de espera onde o
paciente ficara aguardando.
5.6

ANÁLISE
No processo de análise, como na pesquisa qualitativa em geral, o pesquisador é

instrumento de sua investigação, aportando para a interpretação dos fenômenos toda a sua
bagagem teórica e vivencial (Turato, 2010). Sobre o assunto, Penna (2009) assinala que, “Nesta
fase do processo, os principais recursos metodológicos utilizados concentram-se nos recursos
internos do pesquisador: suas capacidades e habilidades, seus conhecimentos específicos sobre
o tema investigado, e o trabalho realizado nas etapas anteriores” (p. 175).
O material coletado por meio das entrevistas e observações foi, tendo por base a
sistematização apresentada pela autora já citada (Penna, 2009), retomado para fins de
preparação para análise. As transcrições e anotações das observações feitas foram relidas
diversas vezes em busca de padrões de semelhança ou divergência por meio de um movimento
que se assemelha a um “andar em torno”. Neste procedimento circum-ambulatório foram
discriminadas categorias baseadas nas unidades de significado observadas.
Penna (2009) indica que, neste momento, dois tipos de revisão bibliográficas devem ser
considerados para possibilitar uma adequada análise das categorias identificadas: a revisão de

72

textos específicos ao objeto e abordagem tomados como centro da pesquisa, assegurando
consistência teórica à análise; a revisão de assuntos afins ou áreas teóricas diversas que abordem
as categorias encontradas, possibilitando a amplificação simbólica. A Psicologia Analítica
desempenhou, desta maneira, papel central em toda a pesquisa – da coleta à interpretação dos
dados – sem que fossem desprezados ou ignorados outros estudos relativos a Cuidados
Paliativos, Comunicação e Família, os quais possibilitaram a contextualização da pesquisa no
campo da produção de conhecimento e da assistência à saúde, abrindo espaço para a
contribuição de elementos teóricos diversos que pudessem colaborar para a revisão ou
construção teórica a partir do fenômeno apreendido. Turato (2005, 2010) assinala que a
consideração de um conjunto teórico diverso responde à demanda por interdisciplinaridade.
Esta, por sua vez, é uma das características da Psico-Oncologia (Campos, 2010a).
Foi desenvolvida, assim, uma interpretação a partir da perspectiva simbólica. Em todo
o processo, se buscou manter uma aproximação do material que integrasse apreciação
intelectual, valorativa, sensível e intuitiva, correspondendo à perspectiva da Psicologia
Analítica de produção de conhecimento, a qual transcende a intelectualidade e quantificação
positivista (Penna, 2004).
5.7

ASPECTOS ÉTICOS
Em relação a implicações éticas, consideramos que o risco para os sujeitos envolvidos

no estudo foi o contato eventual com conteúdos de intensa carga emocional com os quais os
participantes pudessem ter dificuldade em lidar. A fim de evitar quaisquer danos ou agravos
provocados por semelhante situação, comprometeu-se antecipadamente a, caso necessário,
interromper a entrevista para se fornecer suporte psicológico imediato e referenciar aqueles
sujeitos que demonstrassem demanda de acompanhamento posterior para o Serviço de
Psicologia da Instituição. Também foi garantido aos participantes que poderiam optar por não
responder sobre qualquer assunto que não quisessem abordar. Ainda que tenham se emocionado
durante as entrevistas, em nenhum dos casos, foi necessária a interrupção definitiva da coleta,
mostrando-se suficiente uma postura acolhedora e o respeito ao tempo que cada um precisou
para falar dos assuntos abordados. Adicionalmente, nenhum dos entrevistados optou por
“pular” nenhuma das perguntas que lhe foram feitas e alguns chegaram a agradecer pela
oportunidade do espaço de expressão que tiveram ao participar da investigação.
Antes de iniciar a entrevista, os participantes foram informados acerca dos objetivos do
estudo e tiveram oportunidade de ler o TCLE (Apêndice D) – ou tê-lo lido em voz alta pela
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pesquisadora nos casos em que fossem incapazes de o fazer – podendo retirar dúvidas que
viessem a ter. Na mesma ocasião, foram informados acerca da possibilidade de optar por não
participar ou por sair da amostra a qualquer tempo, sem prejuízo para o atendimento que
recebem da instituição.
Todos os que optaram por participar da pesquisa terão o sigilo e o anonimato garantidos.
As entrevistas ou seus trechos serão mostrados neste texto e em quaisquer publicações
decorrentes da pesquisa de maneira a preservar a identidade dos sujeitos. O projeto foi
estabelecido de acordo com as normas que regem a pesquisa com seres humanos no Brasil –
Resolução nº 466, de 2012, do Conselho Nacional de Saúde – e passou por apreciação de
Comitê de Ética com submissão via Plataforma Brasil e aprovação atestada pelo Parecer de
número 1.791.250 (Anexo A). Apenas após a aprovação foram realizadas todas as entrevistas.
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6

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para apresentação e discussão dos resultados encontrados na pesquisa, inicialmente, serão

expostas considerações sobre o processo de realização das entrevistas, seguindo-se a isto a
descrição dos sujeitos investigados. Na sequência, serão abordadas as categorias estabelecidas
a partir do procedimento circum-ambulatório.
Objetivando diferenciar as informações sobre pacientes e familiares, os primeiros serão
identificados por Paciente ou pela letra P, seguida do número da entrevista correspondente,
enquanto os familiares serão identificados por Familiar ou pela letra F, seguida do número da
entrevista. Desta forma, o paciente P1 será correspondente ao familiar entrevistado F1, o P2 ao
F2 e assim sucessivamente.
6.1

CONSIDERAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS
Conforme expresso no método, as entrevistas foram realizadas no próprio ambiente

hospitalar em sala cedida pelo serviço. A opção por efetuar a pesquisa no mesmo espaço
institucional em que ocorre a assistência possui motivações e consequências, tanto
metodológicas, quanto práticas. Estando neste ambiente, a relação estabelecida entre
pesquisadora e colaboradores da pesquisa se aproximou mais da dinâmica cotidiana da
assistência e se distanciou do controle das variáveis ambientais. Pode-se, aqui, traçar um
paralelo com as diferenças entre o atendimento realizado em consultório, com hora e espaço
bem demarcado, e a dinâmica necessariamente mais flexível e imprevisível vivenciada no
cotidiano da Psicologia Hospitalar.
O acesso a familiares muitas vezes sobrecarregados pelos cuidados com o paciente ficou
facilitado ao aproveitar momentos em que já estão na instituição. Notou-se, entretanto, que,
mesmo organizando com a equipe para que o tempo de pesquisa não comprometesse a consulta
e passando esta garantia aos participantes, alguns se preocuparam durante a entrevista com a
possibilidade de perderem sua ordem de atendimento. A realização da entrevista antes ou após
a consulta médica foi acordada em cada caso, considerando a dinâmica da equipe e a preferência
do familiar. Ainda assim, ocorreram, pontualmente, interrupções por outros profissionais da
equipe que precisaram entrar em contato com o entrevistado ou solicitar sua presença. As
entrevistas duraram de 15 a 56 minutos, com média de aproximadamente 31 minutos.
A entrevista-piloto foi feita em 24/11/2016 e a abordagem aos demais participantes
procedeu-se em duas viagens diferentes a Fortaleza, de 05/05/17 a 27/07/17. Para cada um dos
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períodos, os potenciais colaboradores da pesquisa foram abordados sequencialmente, conforme
sua previsão de atendimento e chegada ao hospital, até o encerramento das entrevistas segundo
critério de saturação. No total, foram feitas coletas em cinco datas (24/11/16, 05/05/17,
18/07/17, 20/07/17, 27/07/17). Nestes dias, foram abordados, além dos 11 entrevistados, outros
três sujeitos que optaram por não participar da investigação por incompatibilidade de tempo –
não havia tempo para realização da entrevista antes da consulta e o paciente precisava seguir
para outros cuidados logo após sua conclusão. A aceitação/participação no estudo foi, então, de
78,57%.
Os familiares mostraram-se receptivos ao convite para a entrevista e alguns
agradeceram, ao fim, a possibilidade de terem participado. Ainda que se considerem alguns
agradecimentos como possivelmente decorrentes da tentativa de agradar o pesquisador ou como
simples demonstrações de educação e cortesia, determinados familiares relacionaram
explicitamente a entrevista a um espaço de escuta e acolhimento. As seguintes falas são
ilustrativas destas situações:
E eu desabafei muito com você, viu? Gostei da entrevista (...) se aliviar. É porque as vezes... o
tempo que eu tenho de conversar com alguém sobre o problema dela, da minha avó, que... é o
que...... vem causando mais, assim, angustia em mim (…) As vezes eu quero conversar com essa
minha prima, mas quando nós começa a conversar, uma começa a chorar de um lado a outra
do outro, aí fica aquela... né? Sendo que, se for para acontecer isso, não pode ser na frente
dela... a gente evita essas coisas. Aí eu gostei, gostei da entrevista porque eu conversei... NÃO
CHOREI... né? E desabafei. (Familiar 2)
Não, só que essa pesquisa aí tá sendo excelente, né? Você tá... Éh... você tá ((repete)) agora,
né? Me escutando e essas opinião que eu dei. (Familiar 7)

Também no sentido da vivência da entrevista como espaço de acolhimento, faz-se
significativo destacar a ocorrência de momentos de expressão emocional e choro de vários
participantes. Conforme já exposto, teve-se atenção e cuidado com os afetos despertados nos
familiares pelas perguntas: fornecendo-se suporte para o contato com conteúdos mais
mobilizadores, observando que a investigação não forçasse contato com conteúdos com os
quais eles não estivessem demonstrando condições de lidar e orientando em relação ao
funcionamento do Serviço de Psicologia da Instituição para acompanhamento posterior.
Ainda que tenha sido dada aos participantes a orientação de que poderiam optar por não
responder sobre o que achassem que não queriam ou não conseguiam falar, nenhum fez
semelhante solicitação. A maior dificuldade encontrada foi relativa à investigação de sonhos.
Diferentemente de uma situação de terapia ou de investigação com múltiplos contatos com o
mesmo participante, nas quais este pode ser orientado a ficar atento aos seus sonhos para
facilitar posterior lembrança, nesta pesquisa, eles foram questionados sobre sonhos, porém,
nem sempre tinham o hábito de lhes atribuir importância ou atenção, dificultando sua
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recordação. Para os que se lembraram dos sonhos e puderam relatá-los, houve a dificuldade
adicional de aprofundar sua análise no tempo restrito da entrevista. Enquanto um sonho levado
para terapia pode chegar a ser discutido durante toda uma sessão, ou ainda mais, trabalhou-se
na pesquisa com um tempo mais restrito para investigar as associações dos sonhadores e realizar
interpretações sobre os símbolos oníricos. Ainda assim, estes puderam contribuir ao ampliar a
possibilidade de compreensão da dinâmica psíquica do entrevistado, revelando dimensões
inconscientes.
Finalmente, é necessário relatar que, durante as entrevistas, ocorreram solicitações de
opinião ou orientação direcionadas à pesquisadora. Chegou, em um dos casos, a ser dito que a
possibilidade de pedir orientação seria a motivação para participar da pesquisa, contra outras
motivações para não participar:
O motorista tá lá em baixo me esperando já, né? Eu podia ter ido me embora. Aí eu disse “Não,
eu disse a ela que eu ia voltar. Eu vou pedir pelo menos uma luz”. Porque a gente tem que pedir
uma luz a quem sabe, né? (Familiar 9)

Em tais situações, optou-se por, em acordo com os participantes, realizar inicialmente as
perguntas previstas no roteiro e, posteriormente, utilizando inclusive as informações coletadas
na entrevista, fornecer as orientações que se mostrassem cabíveis. Com esta decisão, o que se
buscou foi o equilíbrio entre a atitude investigativa e a responsabilidade ética para com os
participantes.
6.2

OS SUJEITOS PESQUISADOS
Visando a estabelecer um quadro geral de caracterização da amostra incluída neste

estudo, se iniciará com uma apresentação em conjunto dos dados sociodemográficos e relativos
ao adoecimento e tratamento oncológico. Faz-se necessário destacar a existência de dois grupos
distintos de dados: os relativos ao paciente, que fornecerão o contexto de vivência de seus
familiares; os relativos diretamente ao familiar entrevistado. Em seguida, para apresentar os
sujeitos investigados e facilitar a compreensão da análise e discussão dos dados, os
entrevistados serão descritos individualmente, de maneira breve, quanto a características de sua
história e da situação da entrevista.
6.2.1

Características gerais da amostra
Os dados coletados por meio dos questionários sociodemográficos e dos prontuários

dos pacientes foram aqui sistematizados em três tabelas: dados gerais dos pacientes (Tabela 2);
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dados dos pacientes quanto à doença e tratamento (Tabela 3); dados dos familiares
entrevistados (Tabela 4). Os espaços preenchidos com ‘-’ correspondem a informações
deixadas em branco pelos entrevistados e não disponíveis nos registros em prontuário.
Tabela 3 - Dados gerais dos pacientes
Nº
entrevista

Idade

Gênero

Residência
*

Ocupação

Estado
civil

Nº
filhos

Mora com*

P1

64

F

Fortaleza

Dona de casa

Casada

03
filho(a)s

Esposo e
filha

P2

80

F

Interior

Agricultora
aposentada

Casada

03 filhas

Esposo e
filha

P3

62

F

Interior ®
Fortaleza

Aposentada

Casada

04
filho(a)s

Esposo e
filha

P4

67

F

Brasília/DF
®Fortaleza

Professora
aposentada

Solteira

0

Irmãs

P5

82

M

Interior

Agricultor
aposentado

Casado

13
filho(a)s

Esposa e
filha

P6

86

M

Interior

Agricultor
aposentado

Viúvo

09
filho(a)s

Filho

P7

61

F

Fortaleza

Aposentada

Casada

09
filho(a)s

Esposo, filho
e filha

P8

64

M

Interior

Agricultor
aposentado

Casado

04
filho(a)s

Esposa

P9

75

M

Interior

Motorista
aposentado

Casado

05
filho(a)s

Esposa e
mãe

P10

66

M

Fortaleza

Marceneiro
aposentado

Casado

05
filho(a)s

Esposa e
filha

P11

68

M

Ipiaú/BA
®
Fortaleza

Autônomo
aposentado

Casado

11
filho(a)s

Esposa ®
filha

Fonte: elaboração própria (* seta “®” indica mudança de condição provocada pelo adoecimento; os locais de
residência atual foram agrupados em Fortaleza, incluindo todos os municípios da região metropolitana, e Interior,
incluindo os demais municípios do Estado).

O perfil dos pacientes acompanhados pelos familiares entrevistados foi de idosos, de 61
a 86 anos, com média de idade de aproximadamente 70 anos. Cinco eram do gênero feminino
e cinco do masculino. Tais características vão ao encontro da associação identificada entre
câncer e envelhecimento populacional e do fato de ser um adoecimento passível de afligir
pessoas de ambos os gêneros (Instituto Nacional do Câncer, Coordenação Geral de Ações
Estratégicas & Coordenação de Educação, 2012).
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Três pacientes mudaram seus locais de residência para Fortaleza e zona metropolitana
em decorrência do adoecimento. Destes, um era residente anterior de município do interior do
Ceará, e dois eram ex-residentes de outros estados da Federação. Estes últimos eram naturais
do Ceará e continuavam a ter família no Estado mesmo antes de seu regresso. Na época em que
foram realizadas as entrevistas, seis pacientes residiam na Região Metropolitana de Fortaleza e
cinco noutros municípios do Estado. Este perfil é coerente com o centro onde ocorreu a
investigação, instituição de referência para o Estado e com o fato de que o tratamento
oncológico pode chegar a demandar presença recorrente na instituição de saúde, motivando
mudanças de domicílio para sua proximidade. Mostra-se, entretanto, como elemento menos
esperado os pacientes que, habitando cidades que também lhe dariam acesso a tratamento,
optaram por voltar ao estado de origem.
Os pacientes eram majoritariamente casados, sendo apenas uma paciente solteira e um
viúvo. Com exceção da paciente solteira, todos os demais tiveram filhos, com uma média de
seis por paciente. Oito deles contavam com pelo menos um descendente morando no mesmo
domicílio no momento em que foi realizada a pesquisa, sendo em seis casos filhas, em um caso
um filho, e, em outro, um filho e uma filha.
Dez dos pacientes eram formalmente aposentados, situação esperada para a média de
idade já expressa. Quatro foram agricultores, um marceneiro, um motorista, uma professora e
uma dona de casa. Para os outros três, não foi especificada uma ocupação. Cabe destacar o fato
de que, mesmo aposentados, muitos foram referidos pelos familiares como se mantendo ativos
até o momento do surgimento do câncer, parando de trabalhar apenas quando impossibilitados
por seus sintomas. Observa-se, assim, que, mesmo idosos, eles se mantinham ativos e possuíam
a autonomia preservada anteriormente ao adoecimento, exercendo, inclusive um papel na
manutenção financeira do domicílio além de suas aposentadorias.
Tendo tumores primários em locais diversos (Tabela 4), oito pacientes apresentavam
metástases identificadas até o encaminhamento para o ambulatório do Serviço de Terapia da
Dor e Cuidados Paliativos. Seis deles haviam passado por tratamentos oncológicos e sete
estavam sendo submetidos a tratamentos oncológicos ou tinham intervenções do tipo
planejadas pela equipe.
O período desde a consulta inicial no hospital até a data do primeiro atendimento no
ambulatório do Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos, quando foi realizada a
entrevista, variou de 0 dia – tudo ocorreu na mesma data – a dois anos, oito meses e 21 dias,
com média de oito meses e dez dias.
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Tabela 4 - Dados dos pacientes quanto a doença e tratamento
Nº
entrevista

Tratamento
realizados*

Tratamentos
atuais*

Câncer

Metástase

Tempo
desde 1º
atendimento

P1

QT

QT

Pulmão

Sim

3m

P2

QT e Cirurgia

RT programada

Ovário

Sim

2a, 8m e 21d

P3

Cirurgia

QT

Colo de útero

Sim

1a, 3m e 20d

P4

QT, RT e Cirurgia

Nenhum

Mama

Sim

6m e 13d

P5

Nenhum

Cirurgia
programada

Estômago

Sim

15d

P6

Nenhum

Nenhum

Próstata

Sim

2a, 1m e 10d

P7

QT

RT

Colo de útero
e vulva

Não

3m e 5d

P8

Nenhum

Cirurgia
programada

Próstata

Não

3d

P9

Nenhum

Nenhum

Vesícula

Sim

0d

P10

Nenhum

QT programada

Colón

Sim

1m e 4d

P11

RT

Nenhum

Próstata

Não

4m

Fonte: elaboração própria. (* QT= quimioterapia; RT= radioterapia)

Faz-se, então, importante retomar a informação de que, segundo sua definição mais
atualizada, os Cuidados Paliativos nem sempre acontecerão de maneira exclusiva, devendo
existir desde o diagnóstico de doenças ameaçadoras da vida, tais como o câncer (WHO, 2002).
Isto justificaria a possibilidade de alguns pacientes continuarem a ter outros tratamentos
realizados ou planejados concomitantemente ao encaminhamento para o ambulatório do
Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos. É possível, entretanto, notar que o
encaminhamento precoce não foi uma realidade de todos os sujeitos e que os tempos até que
chegassem a usufruir destes cuidados foram bastante variados. Observou-se, pois, que a
realidade do serviço em que ocorreu a entrevista pareceu apresentar-se como um modelo misto
(Figura 3). Neste, tratamentos modificadores do curso da doença puderam coexistir com os
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Cuidados Paliativos, mas também foram fornecidos durante um período inicial variável de
maneira exclusiva.
Figura 3 - Transição para Cuidados Paliativos no serviço em que ocorreu a investigação.

Fonte: elaboração própria.

Não estando o encaminhamento para o Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos
necessariamente relacionado ao fim das possibilidades curativas, nem ao diagnóstico de câncer
como doença ameaçadora da vida, pode-se levantar a hipótese de que tenha estado mais
relacionado à ocorrência de sintomas causadores de sofrimento. As percepções e expectativas
dos familiares acerca deste processo serão discutidas posteriormente, contudo, a identificação
e esclarecimento mais preciso dos motivos ou ocasiões que geraram os encaminhamentos por
parte dos profissionais foge ao escopo deste trabalho.
As idades dos entrevistados (Tabela 5) variaram de 21 a 60 anos, com sete dos 11
sujeitos estando na idade de 30 a 40 anos. Todos os entrevistados eram alfabetizados e aqueles
que forneceram dados acerca de seu grau de instrução (nove entre os 11) tinham pelo menos o
Ensino Fundamental completo. Duas das cuidadoras se identificaram como donas de casa e
duas passaram, após o adoecimento do paciente, a estar como cuidadoras em tempo integral.
Os demais (sete) conciliavam o suporte ao paciente com ocupações fora do domicílio.
O grupo de familiares entrevistados foi composto majoritariamente por mulheres, com
apenas um homem. Todos eram filhos do paciente acompanhado, com exceção da pessoa que
acompanhava a paciente que não teve filhos – sendo esta uma amiga, compreendida aqui como
família ampliada por vínculos de afeto e convivência. A Familiar 2, identificada na tabela
como Neta/filha, era neta biológica da paciente, porém fora criada por ela e a chamava de mãe.
Dos 11 entrevistados, cinco eram casados e quatro tinham filhos. Cinco moravam com
o paciente, sendo relevante notar que este número difere do de pacientes que tinham algum
filho morando no domicílio (oito). Tal diferença denota que, mesmo havendo um descende que
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partilhasse domicílio com o paciente, este nem sempre foi o responsável por acompanhá-lo na
consulta.
Tabela 5 - Dados dos familiares entrevistados
Nº
Entrevista

Idade

Gênero

Instrução*

Ocupação

Estado
civil
/ Filhos

Mora
com
paciente

Parentesc
o com
paciente

F1

38

F

E.M
completo

Comerciante

-

Sim

Filha

F2

38

F

Técnico

Dona de casa
/ autônoma

Casada
/ Sim

Não

Neta /
Filha

F3

33

F

E.M
completo

Faxineira

Casada
/ Sim

Não

Filha

F4

60

F

Superior
completo

Aposentada
/ serv.
diversos

Solteira
/ Não

Não

Amiga

F5

39

F

-

Func. Pública
(agente adm.)

Solteira
/ Não

Sim

Filha

F6

51

F

-

Dona de casa

Casada
/ Sim

Não

Filha

F7

21

M

E.M
completo

Faturista

Solteiro
/ Não

Sim

Filho

F8

29

F

Técnico em
andamento

Auxiliar de
saúde bucal

Casada
/ Não

Não

Filha

F9

35

F

E.M
incompleto

Vendedora

Solteira
/ Não

Não

Filha

F10

33

F

Superior
completo

Cuidadora em
tempo
integral

Solteira
/ Não

Sim

Filha

F11

39

F

E.M
incompleto

Cuidadora em
tempo
integral

Casada
/ Sim

Sim

Filha

Fonte: elaboração própria. (*E.M. = Ensino Médio)

6.2.2

Apresentação dos participantes
Familiar 1: filha da paciente, 38 anos, comerciante, vive com a P1 em Fortaleza.

Principal cuidadora, refere relação muito próxima com a mãe, contando com o apoio de um
irmão, o qual vive em casa separada construída no mesmo terreno. P1 é casada, mas seu marido
não é citado na entrevista em nenhum momento. Tratamento na instituição iniciado há três
meses e oito dias. No momento do diagnóstico, P1 já apresentava diversas metástases e foi
considerada sem possibilidade de cura. Paciente sabe de seu diagnóstico e prognóstico, porém
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demonstra atitude percebida pela filha como otimista. Filha não partilha do otimismo, mas não
o questiona. No dia a dia só falam sobre o adoecimento em relação a sintomas e tratamentos. A
filha diz que nem ela nem a mãe tocam no assunto. Refere histórico de câncer na família. Afirma
pensar que a equipe pode recorrer a família para buscar informações que ajudem no trato com
o paciente, mas não deve excluir este da comunicação sobre sua doença, nem omitir ou distorcer
informações. Entrevista realizada antes da consulta médica, F1 receptiva, entretanto, dá
respostas curtas e objetivas. Emociona-se ao falar do adoecimento da mãe.
Familiar 2: 38 anos, dona de casa/revendedora, vive com marido e filhos em Fortaleza;
P2 vive em município do interior do Ceará. Neta biológica da P2, porém criada como filha –
chama a paciente de mãe, mas para a equipe se refere a ela como avó. Principal responsável por
acompanhar consultas e tratamentos. Conta com o apoio de outra filha da P2, que mora com
esta no interior e assume os cuidados diários no domicílio, além da contribuição de outros
familiares em tarefas específicas. P2 é casada, mas seu marido não é citado na entrevista em
nenhum momento. Tratamento na instituição iniciado há dois anos, oito meses e 21 dias. P2 foi
incialmente diagnosticada e tratada para câncer de colo de útero, chegando a ficar sem sinais
da doença; no momento da entrevista estava com recidiva na pelve e metástase cervical.
Paciente sabe de seu diagnóstico e prognóstico, apresentando postura percebida pela filha como
colaborativa em relação ao tratamento, ao mesmo tempo em que busca se preparar e preparar a
família para a possível proximidade da sua morte. F2 e família buscam acolher falas da paciente
sobre adoecimento e morte, mas nem sempre conseguem, sentindo isto como emocionalmente
desafiador. P2 costuma participar das trocas de informação com a equipe juntamente com F2,
porém nem sempre compreende o que está sendo dito devido à linguagem utilizada. Histórico
de câncer na família. Entrevista realizada após atendimento médico, tendo ocorrido atrito da F2
com parte da equipe por atraso no início da consulta devido a dificuldade da secretaria do
ambulatório em encontrar prontuário. Demonstrou boa receptividade à entrevista e demanda de
fala, agradecendo pela oportunidade de “desabafar”.
Familiar 3: filha da paciente, 33 anos, faxineira, vive com marido e filho em São Paulo.
Está participando dos cuidados à mãe durante as férias em Fortaleza, mas sua irmã, que mora
com a P3, é cuidadora principal. F3 e outros dois irmãos que moram fora do Ceará auxiliam
financeiramente. Paciente é casada, mas seu marido é citado por F3 como participando pouco
dos cuidados e indicado como “bruto”, tendo histórico de abuso de álcool e casos
extraconjugais. Tratamento na instituição iniciado há um ano, três meses e 20 dias. P3 teve
câncer primário de colo de útero, evoluindo com metástase pulmonar, e é considerada sem
possibilidade de cura. Paciente sabe de seu diagnóstico e das limitações em relação a
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possibilidades de tratamento. Paciente é mais reservada e pouco comunicativa, padrão anterior
à doença e que se manteve. F3 diz que nem ela nem a mãe tocam no assunto. Afirma pensar
que equipe não deve excluir paciente da comunicação sobre sua doença, mas pode dosar as
informações passadas e a maneira como isso é feito. Ressalta a importância de manter a família
informada. Receptiva à entrevista, emociona-se ao falar do adoecimento da mãe e da distância
geográfica entre ambas.
Familiar 4: amiga da paciente, 60 anos, aposentada/realiza serviços diversos, vive com
amigas na grande Fortaleza. P4, solteira e sem filhos, vive com duas irmãs, que realizam
cuidados diários. É acompanhada em consultas por F4, principal interlocutora da equipe. Irmão
de P4 assume papel de autoridade familiar, sendo o responsável nas tomadas de decisão.
Tratamento na instituição iniciado há seis meses e 13 dias. Tratou-se de câncer de mama
morando em Brasília e chegou a ficar alguns anos sem sinais da doença, mudando-se para a
Região Metropolitana de Fortaleza para viver com irmãs por ocasião da recidiva. Apresenta
metástases e foi considerada sem possibilidade de cura. Paciente sabe de seu diagnóstico e das
metástases, porém teve prognóstico omitido e foi informada pelo irmão de que tratamentos
teriam surtido efeito no combate à doença – o que não corresponde ao que foi dito pela equipe
à família. F4 não concorda com escolha do irmão de P4 sobre omitir informações, mas não o
questiona. No dia a dia, só falam sobre o adoecimento em relação a sintomas e tratamentos,
adotando discurso positivo. Refere que P4 tem muita fé de que vai melhorar. F4 afirma pensar
que equipe deve adotar postura realista com paciente e informá-la diretamente sobre sua saúde,
tendo competência para tal e sem delegar esta tarefa à família. Entrevista realizada antes da
consulta médica. F4 receptiva.
Familiar 5: filha do paciente, 39 anos, funcionária pública (agente administrativa),
solteira, vive com o paciente na zona rural de município do interior do Ceará. Principal
cuidadora, contando com o apoio de irmãos em tarefas específicas. Paciente é casado, mas
esposa não é citada na divisão de cuidados. 1o atendimento na instituição há 15 dias, sem haver
ainda iniciado tratamento e com previsão de cirurgia para retirada do estômago – área afetada
pelo tumor. P5 encaminhado para ambulatório do Serviço de Terapia da Dor e Cuidados
Paliativos em caráter de urgência, no mesmo dia da entrevista, após dar entrada na unidade de
intercorrência. F5 refere não ter entendido bem o motivo do encaminhamento. No momento do
diagnóstico, o paciente já apresentava diversas metástases e exibiu piora do estado geral nos
dias que antecederam a entrevista. P5 não foi informado de seu diagnóstico, por orientação
dada a família pelo médico que o atendeu em sua cidade de origem, tendo lhe sido dito que se
tratava de uma úlcera. F5 demonstra medo de paciente ter descoberto ou desconfiado, se
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questiona acerca da orientação dada pelo primeiro médico e refere pensar sobre falar com o
paciente acerca do câncer ou desejar que algum profissional o faça. Entrevista realizada antes
da consulta médica, F5 receptiva, chora bastante ao falar do adoecimento do pai.
Familiar 6: filha do paciente, 51 anos, dona de casa, vive com marido e filhos em casa
no mesmo terreno do paciente, na zona rural de município do interior do Ceará. P6 vive com
um filho que realiza cuidados diários e contribui financeiramente. F6 auxilia o irmão nos
cuidados diários e assume tarefas relacionadas a consultas e tratamentos médicos, contando
com o apoio de outra irmã. Paciente é viúvo. 1o atendimento na instituição há dois anos, um
mês e dez dias. P5 encaminhado para ambulatório do serviço de Terapia da Dor e Cuidados
Paliativos, após médica identificar que tratamento que vinha sendo realizado não estava mais
conseguindo controlar o avanço do câncer de próstata. P6 sabe que fez uma cirurgia na próstata
alguns anos antes, mas não foi informado de seu diagnóstico, nem de seu prognóstico atual.
Possuem histórico de câncer em vários membros da família, tendo a esposa do paciente falecido
em decorrência de um tumor no útero. F6 evita falar a palavra “câncer” e, quando necessário,
o faz em voz baixa e rapidamente. Não fala sobre aspectos subjetivos de sua vivência e enfatiza
os cuidados práticos, buscando manter o controle das emoções durante entrevista. Afirma que
equipe “não deve esconder nada de ninguém”, mas exemplifica isto com uma forma de
comunicação diagnóstica bastante vaga e voltada apenas a informações positivas. Cita que
descobriu recentemente nódulo na mama, foi encaminhada para mastologista e está aguardando
consulta, além de ter retirado tumor de pele três meses antes. Entrevista realizada antes da
consulta médica, F6 receptiva, apresentando humor ansioso e grande demanda de fala. Ao final
da entrevista encontra-se mais tranquila.
Familiar 7: filho da paciente, 21 anos, faturista, solteiro, vive com a paciente em
Fortaleza. Principal cuidador, juntamente com sua irmã que vive no mesmo domicílio. Contam
com o apoio financeiro dos demais irmãos. Paciente é casada, marido contribui
financeiramente, mas não é citado na divisão de cuidados. 1o atendimento na instituição há três
meses e cinco dias. P5 apresentou tumor em colo do útero e vulva, foi submetida a
quimioterapia e radioterapia. F7 afirma que mãe teve boa resposta ao tratamento, mas foi
encaminhada para ambulatório do Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos em razão
da dor que começou a sentir. P7 não foi informada de seu diagnóstico, tendo lhe sido dito que
não estaria com câncer, mas precisava de tratamento para evitar que sua doença se tornasse um
câncer. Tal forma de conduzir a comunicação foi iniciativa de F7, acordada com a irmã e
informada ao restante da família. F7 relata que paciente é “desconfiada” e que ele precisa
reassegurar que está dizendo a verdade sobre seu diagnóstico – quando não está. Acredita,
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entretanto, que a mãe foi entendendo aos poucos o que tinha. Afirma ainda que esta é mais
fechada e que a comunicação entre ambos é focada nos sintomas e tratamento. Refere
momentos em que ela teria falado sobre a possibilidade de vir a morrer e afirma que nestas
ocasiões ou confrontou a mãe ou não deu atenção a sua fala. Atribui importância a comunicação
entre equipe e paciente, mas compreende que esta deve ter um caráter motivacional. Entrevista
realizada antes da consulta, F7 receptivo, evita entrar em contato com emoções ao longo da
entrevista, mesmo que verbalize sobre impactos do diagnóstico.
Familiar 8: filha do paciente, auxiliar de saúde bucal, vive com marido em casa
próxima a do paciente em município do interior do Ceará. Esposa é a principal cuidadora em
casa e filha entrevistada é a principal acompanhante em consultas e tratamentos médicos, outros
filhos do P8 ajudam pontualmente. 1o atendimento na instituição há três dias, sem haver ainda
iniciado tratamento e com previsão de cirurgia na próstata – área afetada pelo tumor. P8 foi
informado sobre seu diagnóstico juntamente com F8, a qual refere que não receberam muitas
explicações até o momento sobre prognóstico esperado e perspectivas de tratamento. F8 afirma
ter expectativa positiva em relação à possibilidade de cura, mas demonstra em diversos
momentos da entrevista ter medo de P8 vir a morrer. Questiona-se se o pai perceberia a
gravidade da situação e diz que não falam sobre o assunto por serem ambos mais “tímidos” e
“calados”, característica anterior ao adoecimento. Indica, entretanto, em outro momento da
entrevista, que P8 fala com frequência sobre a possibilidade de morrer, ao que ela responderia,
para tentar acalmá-lo, afirmando que ele deve ter fé e paciência. Considera importante que
equipe estabeleça boa comunicação com paciente e família, tanto informando sobre aspectos
práticos do tratamento, como conversando sobre diagnóstico e prognóstico. Entrevista realizada
antes da consulta; F8 receptiva, se emociona ao falar da possibilidade de perder o pai.
Familiar 9: filha do paciente, vendedora, solteira, mora sozinha. P9 vive com a esposa
e a mãe, de 98 anos, na zona rural de município do interior do Ceará. Quatro filhos do paciente
moram próximo a ele, apenas F9 mora na sede do município. Apesar de morar longe, a
entrevistada diz ser a principal cuidadora. 1o atendimento na instituição no mesmo dia da
entrevista. P9 encaminhado para ambulatório do Serviço de Terapia da Dor e Cuidados
Paliativos em caráter de urgência, tendo sido identificado na triagem como sem possibilidade
de cura. P9 não foi informado de seu diagnóstico ou prognóstico pelo profissional que o
atendeu, mas este disse a F9 que ela deveria contar ao paciente, pois era direito dele. Ela acredita
que paciente já possa ter entendido o que está acontecendo, mas não tem segurança de quanto
ele sabe sobre a gravidade, e inicia entrevista solicitando orientação sobre como lidar com
informações sobre o diagnóstico e prognóstico com P9 e familiares que também ainda não estão
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sabendo. F9 tem medo que falar prejudique ainda mais a saúde o pai, mas também teme
esconder informações e “ficar com a consciência pesada”. Possuem histórico de câncer na
família. Entrevista realizada após consulta médica, F9 bastante chorosa durante a entrevista,
demonstrando tristeza e certo desespero. Manteve-se preocupada com o tempo da entrevista
pois paciente ficou esperando na ambulância para voltarem ao município de origem. Ao fim
agradece, afirmando sair com mais clareza de como irá lidar com o assunto.
Familiar 10: filha do paciente, 33 anos, graduada em Serviço Social, porém está sendo
cuidadora do P10 em tempo integral. Solteira, vive com o paciente em Fortaleza. Principal
cuidadora, contando com o apoio de irmãs em tarefas específicas. Paciente é casado e esposa é
citada principalmente em relação às decisões tomadas na família. 1o atendimento na instituição
há um mês e quatro dias, sem haver ainda iniciado tratamento e com previsão de quimioterapia
paliativa. P10 encontra-se ainda em fase de investigação diagnóstica para determinar tumor
primário e extensão afetada pela doença. Equipe médica, entretanto, já orientou F10 em relação
à probabilidade de que paciente não tenha possibilidade de cura, mas não falou diretamente
com o paciente sobre o assunto, indicando que F10 deveria fazê-lo. F10 demonstra incômodo
e questiona como estão dizendo que não haveria possibilidade de cura, se ainda não têm certeza
do que se trata. Refere não estar entendendo bem o motivo do encaminhamento para Serviço
de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos, pois não recebeu explicações da equipe e o que os
outros pacientes lhe disseram é que seria um médico para tratar dor, mas o pai não está com
este sintoma. P10 foi informado por F10 de que “pode estar com um tumor”, mas não recebeu
informações sobre as expectativas de prognóstico. F10 é a principal interlocutora da equipe,
filtrando as informações que chegam tanto ao paciente como ao restante da família. Destaca a
importância de receber informações dos profissionais, mas não inclui paciente neste processo.
Entrevista realizada antes da consulta, F10 receptiva.
Familiar 11: filha do paciente, 39 anos, trabalhava com serviços gerais, porém, está
sendo cuidadora do P11 em tempo integral. F11 mudou-se de Goiânia-GO, com marido e filha,
e vive com o paciente em Fortaleza. P11 morava em Ipiaú-BA com a esposa e voltou para
Fortaleza para fazer tratamento. F11 é principal cuidadora, contando com o apoio diário de
irmã, que também se mudou para Fortaleza, e suporte financeiro de irmãos. 1o atendimento na
instituição há quatro meses. P11 concluiu radioterapia para câncer de próstata e está aguardando
retorno com urologista. F11 afirma que ela e seu pai não foram informados sobre resultados
obtidos pela radioterapia ou expectativas de prognóstico. Encaminhamento para serviço de
Terapia da Dor e Cuidados Paliativos realizado por enfermeira em razão de queixa recorrente
de dor por parte do paciente. P11 foi informado de seu diagnóstico, porém não imediatamente.
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F11 optou por ir à consulta para receber o diagnóstico sem o paciente e o informou de maneira
vaga de que estaria com um tumor, evitando identificá-lo como câncer. Esposa de P11,
posteriormente, lhe passou mais informações. F11 se emociona em alguns momentos, mas evita
chorar, relatando situações semelhantes, que exprimem tentativas de distanciamento emocional
do sofrimento. Indica comportamento semelhante no paciente ao assinalar que acredita que este
tem medo de não ficar curado, mas que fala sobre sua fé e expectativas positivas. Afirma que
ambos conversam sobre o que ele está vivenciando, mas sempre buscando manter o foco nas
expectativas positivas e na reafirmação de sua melhora, e que ele tem se tornado mais
introspectivo e emotivo do que costumava ser. Destaca a importância de receber informações
dos profissionais, mas não inclui paciente neste processo. Entrevista realizada antes da consulta;
F11 receptiva.
6.3

CATEGORIAS DE ANÁLISE
Tendo sido realizada a síntese individual dos participantes da pesquisa, passa-se à

apresentação e discussão das categorias de análise estabelecidas. Nelas as entrevistas serão
consideradas em conjunto e as falas dos participantes serão elementos comparativos de
amplificação simbólica umas para as outras. A teoria exposta nos primeiros capítulos será
também retomada quando o paralelo se fizer propício.
A exposição foi dividida em três categorias principais, cada uma com subcategorias,
tendo as falas sido sintetizadas e organizadas para apresentação segundo uma intenção didática,
mas buscando retomar as relações identificadas. Inicia-se com as vivências dos familiares,
seguindo posteriormente para sua participação nos cuidados ao paciente. Por fim, aborda-se
especificamente a comunicação no contexto de adoecimento oncológico e transição para
Cuidados Paliativos.
6.3.1

Vivências familiares do processo de adoecimento
Compreender a comunicação estabelecida pelos familiares com os pacientes passa pela

consideração de como os primeiros vivenciam o processo de adoecimento por câncer e transição
para Cuidados Paliativos daquele que acompanham. Conhecer os impactos psíquicos de
semelhantes vivências permitirá a consideração de sua influência na atitude destes cuidadores
ante o diálogo sobre a saúde e a vida.
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6.3.1.1 Afetos despertados
Os cuidadores demonstraram nas entrevistas o quanto as vivências junto aos pacientes,
durante o período de adoecimento, despertaram neles e no restante da família afetos difíceis e
desagradáveis. Tais emoções se manifestaram na forma de choro, engasgos e também na fala.
Não só pra mim, mas pra família todinha foi muito difícil, né? (Familiar 2)
Pra gente é muito difícil. Principalmente pra mim e pro meu irmão que mora longe (...) A gente
acha que é muito difícil, não é fácil, DE JEITO NENHUM. (Familiar 3)
Eu sei que é muito difícil, tá sendo muito difícil ((baixa a voz)) pra mim (...) meus irmãos
também tão sofrendo também (...) Ixe, a mãe tá lá arrasada. (Familiar 5)

O diagnóstico de câncer e o prognóstico desfavorável foram mostrados como
assustadores, causando, para alguns, sensação inicial de desorientação e de não saber como
agir.
Foi assim de repente, não teve nenhuma... Estava avançado, mas antes não teve como saber de
nada (...) Aí foi aquele susto, porque foi de repente... porque ela não sentia nada, né? De uma
hora pra outra. (Familiar 1)
Porque o médico despachou nós... disse que o câncer dele já tá no... no fígado, da vesícula.
Veio pra cá porque estava doente da vesícula. Aí o médico tá vendo que o fígado tá todo
comprometido... que não tem como operar (...) Eu não sei como... eu num sei por onde eu
começar, né? (...)Eu não sei. Eu não vou lhe dizer que eu vou sair daqui eu vou com uma luz
((voz vai ficando gradualmente mais emocionada)). Eu não vou. Não vou ((começa a chorar)).
Porque tá difícil você sair da sua casa com seu pai, chegar lá você dizer que... que ele tá...
porque pra todo mundo é como se fosse a fase final, né? Dele, né? ((segue chorando)).
(Familiar9)

Já a perspectiva do sofrimento e da possibilidade da morte do paciente causaram medo,
desespero, impotência e frustração.
É desesperador você olhar, tá alí uma pessoa que você, né?... Que você ama alí, sentindo dor
e você sente a pessoa mais impotente do mundo, sem poder fazer nada, né? (Familiar 2)
Muito difícil...... Sei lá, tem hora que a gente s... ((voz vai ficando chorosa)) chega até... num é
desespero, mas ((pausa e chora)) (não me acostumo) a pensar que meu pai não tem mais cura
((pausa e chora)). Ai, eu acho que eu não tenho mais nem lágrimas pra chorar, já chorei tanto
((pausa e chora)). (Familiar 5)
Quando eu tenho que ir pro hospital com ele CHEIO de dor, aí fica meio... que eu não posso
fazer nada, né? ((voz bem baixa e um pouco chorosa)) Aí é meio ruim, mas... a gente vai levando
((riso nervoso)). (Familiar 8)
Assim, é/é meio assim::::... É frustrante, né? Assim, meio perturbador::. Éh... uma hora, assim,
a gente passa, assim, uma angú::stia. Outra hora, sabe? Tem aquela fé:: de que vai ficar bom
e tal, aquilo outro... mas, assim, a gente vê, assim, ele MUITO debilitado. Aí fica, assim, mas
sempre naquela...... sabe? Aquela coisa, assim, de... uma hora dá medo, outra hora a gente tá
com força, tá com fé, entendeu? ...Devido os sinto::mas. (Familiar 11)

Os familiares, assim, veem-se tendo que lidar com situações que os põem em contato
com os próprios limites, representando um desafio e uma oportunidade de desenvolvimento
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para sua personalidade, ao mesmo tempo em que os afetos aí despertados trazem intensa carga
de energia, a qual tenta encontrar vias de expressão.
A sensação de impotência, de você não poder fazer nada. Inclusive, antes de eu entrar a sala
do médico eu já tinha ido ali, na recepção alí... três vezes já, agoniada (...) Aquilo dali é:: é
insuportável, não tem como... como explicar o sentimento que a gente sente dentro da gente...
Dá vontade de chorar, dá vontade da gente brigar, da vontade até da gente discutir, né? Com
os outros porque acha que os outros tem culpa, mas as vezes nem é, né? (Familiar 2)

6.3.1.2 Impactos no funcionamento familiar
Quanto aos impactos do adoecimento no funcionamento familiar, não houve menção a
repercussões negativas para as interações dos membros. Mesmo nos casos em que foram
verbalizadas queixas acerca de familiares ausentes ou pouco participativos, tal situação não foi
identificada como consequência do adoecimento do paciente, mas como característica já
expressa por tais sujeitos. Para os entrevistados F1, F3, F6 e F11, os relacionamentos familiares
continuaram como antes do início do câncer. Houve, contudo, referências feitas por outros
participantes ao estreitamento dos laços na família ampliada, seja pela intensificação do
convívio em virtude da presença de todos junto ao paciente ou pela superação de conflitos
anteriores.
Aí a casa dela vive mais... vive cheia de gente. Todo final de semana a gente... quando não vai
eu, vai a minha irmã, vai outra. A gente vai fazendo tipo um rodízio, sabe? (...) Então a gente
faz de tudo pra dar atenção a ela ... MAIS do que a gente já dava. Porque toda toda ((repete))
vida a gente gostou de ir pra lá passar o final de semana. (Familiar 2)
Mudou tudo, entre a entre a família família ((repete)) mudou tudo. Eu tinha dois irmãos que eu
não falava, voltei a falar com eles... e eles até... me tratam agora bem, coisa que eles não
tratavam, e reuniu... é uma doença... assim, desgraçada, né? Desculpe a palavra, mas reuniu a
família. Uma coisa que a família não era reunida (...) Se resolveu porque nós se reunimos...
por causa da mãe, né? Que a mãe nós só temos uma, então, se nós perder ela, ia ficar pior
ainda. Então... todos se reuniram. (Familiar 7)

A situação de mudança no funcionamento da família da Paciente 7, ainda que represente
condição menos frequente, é significativa e vai ao encontro do alerta feito por Rait (2015). O
autor indica que a história da família e sua organização anterior à doença devem ser
consideradas ao analisar os impactos que esta sofre e os recursos de que dispõe para lidar com
o adoecimento, mas não devem ter tomadas como estáticas ou determinantes absolutos, pois a
crise instalada oferece também possibilidades de mudança.
O mesmo efeito de aproximação foi relatado por F2, F4, F7, F8 e F10, no que concerne,
especificamente, a sua relação com o paciente.
Pesquisadora: vocês se viam sempre? Conviviam?
Sempre sempre sempre ((repete))... sempre. Até hoje é assim! E depois que ela ficou doente a
convivência ficou mais. (Familiar 2)
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A agente já se conhecia mesmo... foi só aumentando, né? Mas é mesmo que ser uma irmã minha.
Eu gosto muito dela, ela gosta muito de mim. (Familiar 4 – amiga da paciente)
Só fiquei mais próxima, assim, devido eu estar cuidando mais dele, né? E por ele... parar mais
em casa. (Familiar 8)

O agravamento do quadro, entretanto, foi percebido por alguns entrevistados como
gerando atitude de maior retração e isolamento por parte do sujeito adoecido.
Ultimamente mesmo ela tá sempre mantendo sempre se deitada quietinha, lá no canto dela (...)
é quietinha lá no canto. Se você puxar uma conversa, ela ainda responde, se não, fica lá sempre
isoladinha deitada. (Familiar 3)
Assim, só depois que ele piorou, né? Que ele tá só lá acama::do, né? ((segue com voz tremula))
Ele não tem mais aquele... não conversa mais assim tanto com a gen::te, né? (Familiar 5)
Já agora, tem uns dois dias pra cá que ele tá, assim, mais, assim, pelos cantos (...)Ele tá, assim,
meio...... afastado, assim. Tem hora que parece que ele não dá muita atenção pra nós, assim.
(Familiar 11)

6.3.1.3 Vivências anteriores relacionadas ao câncer
Pode-se retomar a noção junguiana de complexo para ressaltar o quanto experiências
anteriores dos familiares podem afetar suas reações ante o diagnóstico de câncer do paciente,
bem como podem ser atualizadas a partir desta nova vivência. Em distintas entrevistas foram
referidas experiências prévias com o acometimento por câncer, seja na própria família ou fora
dela. Cabe destacar, todavia, que, mais que o fato concreto de ter tido contato anterior com a
doença, o que apareceu como significativo foi a maneira como se deu a vivência subjetiva desse
contato e as marcas afetivas por ela deixadas.
O diagnóstico de câncer constelou complexos relacionados a perda e morte, chegando
a trazer afetos tão ameaçadores que a própria palavra passou a ser evitada.
((o paciente) não sabe que ele tem essas DOENÇAS não... mas minha mãe morreu ((fala mais
baixo e rápido)) de câncer... de útero. (Familiar 6)
Eu já tenho, assim... uma irmã dela que faleceu, mas não foi no mesmo local que ela... e eu já
conheço pessoas, né? No próprio bairro, que morreu de C-A. Então, aí no começo eu fiquei
muito muito ((repete)) abalado, chorei. (Familiar 7)

Os complexos, entretanto, são dinâmicos e novas experiências os atualizam. Para a F6,
que já tivera mais de um familiar morrendo em decorrência da doença e se mostrava bastante
mobilizada durante a entrevista, foi possível notar uma dinâmica compensatória em retomar
também experiências familiares de superação do câncer, além de buscar uma diferenciação da
vivência atual com o pai em relação à vivencia anterior com a mãe.
Porque a minha mãe já teve... gente da minha família já teve... né? Como agora... no dia
primeiro agora, tá com um ano que a minha cunhada, que é prima minha, tirou um seio... Aqui!
(...)Tá bem. Graças a Deus, tá bem.
(...) Já é diferente o caso ((do P6 em relação à mãe da entrevistada)). (Familiar 6)
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Complementarmente, o diagnóstico e morte anterior de parentes com câncer também
puderam trazer à tona vivências de aceitação da finitude, facilitando a integração do novo
momento. Segundo Engelhard (2014) “os ritos familiares falam de atos e comportamentos
pertinentes ao código vivêncial e de valores da família que se repetem no tempo”(p. 210). Na
fala da Familiar 2 foi possível identificar o fato de que a recuperação de rituais familiares de
despedida trouxe algum amparo para o contato com os intensos afetos despertados,
possibilitando que a morte pudesse ser abordada e que se iniciasse um processo de
reconhecimento e elaboração da perda.
Ela ((paciente)) não se prepara só. Ela vai preparando a gente também (...) Ela diz desse jeito,
assim: “minha filha, vocês vão se preparando por aí, que eu não vou durar mais muito tempo
não (...) A ((irmã da F2 que também teve câncer)) já foi-se embora, a próxima que vai agora é
eu, então vocês fiquem logo preparados...((baixa tom de voz)) quando eu me for vocês façam
isso, façam aquilo” ((tosse.. “desculpa”)). Ela vai organizando tudo! Entendeu? (...) Quando
a mãe dela morreu, a mãe dela chamou os filhos todos e ... assim, tudo que ela tinha (...) Todas
as coisas, ela foi dando tudo. Ela deu pra cada um, tá entendendo? Tipo de lembrança, pra se
lembrar dela. Aí, quando ela foi, todo mundo já tava preparado. (Familiar 2)

Termos e procedimentos também tiveram sua compreensão facilitada pelo contato anterior.
Eu SABIA que era uma neoplasia (...)porque a gente já tem gente na família que deu, né? Aí a
gente sabe pelo nome. A coisa ( )... Aí eu disse ligeiramente “É, é a mesma coisa da tia” aí
pronto. (Familiar 9)

6.3.1.4 Reflexões acerca da própria vida
Outro aspecto a ser considerado são os elementos referentes à própria vida do cuidador
constelados pela sua vivência junto ao paciente no enfrentamento do câncer e transição para
Cuidados Paliativos. A lembrança e o medo da própria morte e da possibilidade de vir também
a desenvolver uma neoplasia foram alguns destes elementos, resultados que concordam com a
afirmação de Garcia (2014) de que a convivência com a velhice e a doença de um parente
implica o contato com o próprio envelhecimento e finitude.
F2: E eu já com medo disso aí, eu já fiz foi fazer a histerectomia total. Já mandei foi tirar, já
com medo já.
Pesquisadora: Ficou com muito medo?
F2: Eu? DEMAIS! Ainda mais que diziam que era assim... Eu já sabia que era hereditário, né?
Aí eu já tinha tido já mioma quando eu tinha 23 anos (...) no ano passado, voltou o mioma de
novo... e eu não sentia nada. Aí fui fazer um exame da transvaginal normal mesmo, de rotina,
e descobri que tava com mioma de novo. “Pode tirar! Tire logo tudo e deixe nada!”. (Familiar
2)
Éh::... porque... eu... tenho tendência de... ter esses problemas, né? (Familiar 6)

Para F2 o confronto com a própria morte foi um conteúdo que chegou a ser abordado
em sonho que ela relatou.
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F2: Ah meu Deus.. Um sonho que me marcou... eu sonhe::i... era ontonte ((antes de ontem))?
Sendo assaltada, né? E ainda levava um tiro ainda.. Ai meu Deus do céu! (...) Tu já sonhou
tendo a sensação que tu morreu?! (...) E que tu tava no teu velório?
Pesquisadora: Foi isso que aconteceu no sonho?
F2: Foi... Eu morri e eu tava no meu velório olhando eu lá dentro do caixão (..) E todo mundo
chorando... É desesperador. Meu filhos tudo desesperado...... entendeu? (Familiar 2)

O sonho aponta tanto a morte, como o sofrimento dos familiares que ficam vivos –
“meus filhos tudo desesperado”. É possível perceber um duplo aspecto do símbolo apresentado,
em que a sonhadora é confrontada ao mesmo tempo com seu medo de morrer, já referido como
medo de ter câncer, e com o desespero de perder uma mãe, que ela também vivencia como
cuidadora da P2. A sonhadora, entretanto, se mostra ainda em um momento inicial da
integração deste conteúdo, o qual, sendo insistente em seus sonhos, mostra-se a ela como de
difícil compreensão e associação. A associação da morte com o assalto pode trazer a noção de
um risco inesperado, uma violência que lhe toma algo e ameaça a vida. É, porém, significativo
destacar que, tendo sido questionada sobre algum sonho que tenha tido no período em que
esteve cuidando da mãe, a paciente traga um relato tão diretamente relacionado à morte, mas
não estabeleça uma relação consciente com esta vivência junto à genitora.
Não sei se é porque eu já tenho trauma de assalto, porque eu já fui assaltada várias vezes, aí
eu fico com medo. Aí.. e é de vez em vez em quando eu tenho sonhos assim parecidos. Ou eu tô
sendo assaltada ou eu tô levando uma uma ((repete))... ou eu tô correndo... entendeu? Uma
pessoa correndo atrás de mim. Eu não sei qual o significado não! ...Pra mim não é nem sonho,
isso é pesadelo, né?

Os pesadelos, por sua vez, “dão uma sacudida, um choque que tira o ego de uma sonolência
inconsciente” (Engelhard, 2014, p. 229).
Outro grupo de conteúdos mobilizados diz respeito à maneira como o familiar cuidador
vinha conduzindo sua vida, ao modo como se relacionava com o paciente e a uma revisão dos
planos e prioridades.
Eu já pensei em voltar a estudar de novo, voltar a fazer uma faculdade pra mim ser médica,
pra ver se... entendeu? (Familiar 2)
Me fez pensar assim, né? Que mãe nós só tem aquela, que nós não aju/se nós não ajudar ela,
futuramente quem acaba sofrendo é a/nós mesmos. (Familiar 7)
Você aprende mais assim... éh... valorizar mais a família, assim, tá mais perto... mais presente
((funga))... ajudar mais meus pais ((bem baixo)) assim. (Familiar 8)

Observa-se, com efeito, que, quando há a possibilidade de elaboração do adoecimento e finitude
do paciente pelo familiar que o acompanha, ocorre também um movimento de desenvolvimento
da sua própria personalidade.
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6.3.1.5 Atitudes perante o adoecimento e a finitude
Tendo abordado os impactos afetivos, complexos constelados e mesmo reflexões
realizadas pelos cuidadores no contexto de adoecimento e transição para Cuidados Paliativos,
cabe considerar as atitudes por eles apresentadas em relação ao adoecimento e possibilidade da
morte do paciente. Estas foram variadas entre os participantes e também apareceram nas falas
como modificando-se no próprio percurso de cada um junto ao paciente.
Atitudes de negação puderam ser observadas em diferentes formas como recurso
encontrado para enfrentar os fortes impactos anteriormente relatados. Elas estiveram presentes
desde a tentativa de afirmar e acreditar em uma cura que não se percebia e sentia como real
possibilidade.
Pesquisadora: E pra ti é difícil quando ele fala essas coisas ((que acha que vai morrer))?
F8: ((voz chorosa, pausa antes de falar)) É... que... a gente perder um pai assim. Ele é tão novo.
Pesquisadora: Umhum... E quando... quando tu diz pra ele que “Não vai nã::o” “Se acalme”
e tudo... tu acredita nisso?
F8: ((voz bem baixa, entrevistada chorando)) Acredito.
Pesquisadora: É aquilo que realmente você acredita que vai, assim, que vai acontecer. Que...
ele vai conseguir::
F8:
[É
Pesquisadora: tratar a doença. ((pausa, paciente chorando)) (Familiar 8)

Também pode ser observada como evitação do assunto e tentativa de fuga das emoções pelo
foco nos cuidados práticos, no “fazer”, que se sobreponha a sensação de impotência.
Pesquisadora: como é que a senhora se sente com tudo isso?
F6: E/e::u.. faço o que eu posso, né? ... Assim.. e::u não vou abandonar ele. Enquanto ele for
vivo e eu puder cuidar dele, eu cuido. As vezes ele já teve... quando, no início da doença, ele
ficou internado lá no hospital... ((segue falando, com detalhes, de cuidados práticos com o
paciente)). (Familiar 6)

Em outros casos, o que pôde ser identificado foi uma tentativa de negação não do tema
da finitude, mas dos afetos a ele relacionados. Isto ocorreu de modo mais direto, com afirmação
de estados emocionais que não correspondiam ao demonstrado durante a interação com a
pesquisadora, e também pela via do autocontrole, com o reconhecimento dos afetos seguido de
tentativas de suprimí-los, marcadamente na presença do paciente.
E::u fiquei, assim, porque eu já passei o que passei com a minha mãe, né? Aí tô tranquila.
((paciente muito ansiosa e apresentando grande demanda de fala durante entrevista)).
(Familiar 6)
A gente chega lá e é alegria, “quer tomar café?”, “quer almoçar?”, “vai dar certo” ou “já
deu” (...) SOFRE, o que tem que sofrer, mas não pode tá... sofrendo na frente dela
((paciente))...... Tá tudo bem, acha graça, reza. (Familiar 4)
Aí, assim, é UMA PENA muito grande, é uma pena mesmo. A gente não queria ver ele assim...
né? Ma::s, eu tento me controlar, eu tento não chorar quando eu tô assim::... assim,
imaginando, eu canto hino... ((fala mais rápido)) aquilo tudo foge. ((retoma ritmo anterior)) É
só eu começar a cantar me vem a vontade de cantar, só isso... Aí pronto aquilo ali passa, eu
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cuido dele assim, tudo eu tento passar pra ele também assim, nada de desespero. Ele nunca viu
eu chorando. Na verdade, eu nunca chorei. Eu chorei assim um pouquinho UMA VEZ. (Familiar
11)

O recurso à negação pode ser reconhecido como possibilidade encontrada pelo
complexo do eu para não sucumbir e ser tomado por um conteúdo fortemente carregado de
energia e com o qual não se percebe em condições de lidar. O conteúdo reprimido e mantido
no inconsciente, todavia, acumula mais energia e se impõe por vias alternativas – como o choro
ou as repetições e truncamentos de palavras verificáveis em meio a trechos apresentados –
podendo trazer dificuldades crescentes ao familiar. A negação também pode, entretanto,
corresponder a uma resposta ao impacto inicial e naturalmente ir cedendo conforme o eu se
fortaleça e se organize, passando a ter condições de integrar estes conteúdos e se relacionar com
a possibilidade da morte do paciente. Novas atitudes podem assim surgir, seguindo-se ao
momento de negação ou com ele alternando-se.
AGORA... es/ eu estou mais calma, mas no começo foi mais puxado... Foi a certeza de que
realmente não tem mais jeito... “O pai vai simbora!”, entendeu? Tava certa disso... acabouse... não tem mais o que se fazer. Aí... mas depois eu falei as/eu depois eu falei pra mim mes/pra
mim mesma... eu nã/não vou já fechar como acabou-se não (...) Aí:: eu me acalmei mais
...A/ho::je em dia... a/pra mim não é mais nem se vai ter cura ou se não vai ter cura... pra mim
é mais que ele não sofra tanto (...) Então, se ele tiver que ir da forma como ele tá agora eu
ficaria mais feliz... Sem es/sem essas dores, entendeu? (Familiar 10)

Nas atitudes de maior aceitação e contato com a finitude, destacou-se o reconhecimento
e afirmação da morte como realidade universal.
Como eu tava falando pros meus irmãos... as vezes a gente vai antes, porque a gente é mortal,
tá bonzinho, morre “Páh bufo”. (Familiar 3)
Eu sei que a batalha vai ser MUITO grande, mas... é assim mesmo. Nós estamos aqui é pra
isso. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer mesmo, né? (Familiar 9)

Voltando a observação para a dinâmica inconsciente apresentada em sonhos, pode-se
observar nestes uma tentativa de preparação para a morte do paciente. Em um dos sonhos
relatados – identificado pela paciente como marcante e nítido – apresenta-se o símbolo da
chuva.
Eu acho que o último sonho que eu tive... não tá nem com uma semana... foi com chuva... eu
sonhei que eu tava em um lugar muito alto e eu via a cidade... tipo eu aqui e a cidade lá em
baixo e eu via a chuva chegando... uma chuva forte, pronto. Foi o último sonho que eu tive (...)
era uma chuva muito forte... e eu via de fora, entendeu? Eu via a cidade alí... e eu via a chuva
chegando. (Familiar 10)

A cidade do sonho não é associada a nenhuma cidade específica e é marcada como algo
visto de fora. A sonhadora parece estar próxima o suficiente da cidade para ver tudo com
nitidez, mas longe o suficiente para não estar nela incluída. Um paralelo pode ser feito com o
acompanhamento do paciente: seu adoecimento é vivido de maneira próxima e nítida, mas
ainda assim o câncer ocorre com ele e não com a entrevistada. F10 está “aqui”, a cidade “lá em
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baixo”, e sua posição é de quem vê a chuva chegar. Esta é descrita como uma nuvem “MUITO
GRANDE vindo, cobrindo a cidade”, seguida da chuva “muito forte... igual água de um
chuveiro”. Assim como a morte do paciente, falamos de algo que se aproxima e se anuncia de
maneira visível. O símbolo denota uma dualidade significativa para a situação vivida por F10:
a imagem relatada remete à ideia de um dilúvio, de algo ameaçador, a nuvem cobre a cidade e
a chuva é intensa; paradoxalmente, o sonho é trazido como agradável, a chuva é associada com
algo de que a paciente gosta e a acalma – “sensação que eu tinha era essa, que era uma coisa
boa chegando” (Familiar 10). Como amplificação para o símbolo, podemos recordar que a
chuva é uma imagem recorrente em filmes para momentos de dor e tristeza, nos quais todo a
ambiente parece chorar junto ao personagem, mas que também lava igual a “água de um
chuveiro” e abre espaço para novos desenvolvimentos. Também o dilúvio bíblico fala de uma
situação de morte e renovação no mundo, a qual Noé sobrevive com a missão de dar
continuidade à humanidade. Em seu mundo, F10 enfrenta a missão de Noé, sobreviver e dar
continuidade à família. Finalmente, como mais um ponto de amplificação, cabe considerar os
significados atribuídos à chuva no contexto cultural da participante, o qual historicamente
enfrenta as dificuldades da seca e depende da chuva para ver “renascer” a caatinga e possibilitar
a colheita, a continuidade da vida. É representativa a expressão local “dia bonito pra chover”
para designar um dia nublado, a impressão da iminência da chuva, a imagem do início do sonho.
Conforme trecho citado anteriormente, F10 reagiu ao impacto inicial da comunicação sobre
não haver expectativas de cura pela via da negação, mas gradualmente foi assimilando este
conteúdo, e, no momento da entrevista, vivia ainda este momento de transição no sentido da
aceitação.
Já F11 relata sonhos, tanto seus como de seu irmão, muito diretamente relacionados à
temática da morte do paciente.
Eu já sonhei com ele:: descendo a esca::da assim, ((fala mais rápido)) né? Descendo a escada.
((volta ao ritmo anterior)) Eu já sonhei com uma ambulância na porta de CASA. Eu vi a minha
mãe, assim, já, ele deitado numa maca, eu vi a minha mãe em pé e ao mesmo tempo eu descia
assim e via aquela cena, né? Aí aquilo ali eu acordei. (...) eu sonhei, assim, que:: ouvia, assim,
a pessoa falando, assim “Nossa fez de tudo e não deu jeito”, aí disso eu acordei. “Não teve
jeito sabe? Fez DE TUDO... e não deu jeito”, disso eu acordei também... e, outra vez, deixa eu
ver, eu já sonhei outras vezes também... eu não me lembro...... não, não me lembro de outro.
Já, agora, dia desses, meu irmão caçula sonhou, ele, ele:: ((repete)) a minha mãe me contando,
né? Que ele diz que tava, assim, no carro, tava meu pai, e ele via assim bastante gente... e::::...
ele dizia, assim – meu pai saía do carro e já ia andando – e aí dizia “Pai espera, espera pai”.
Aí ele di/aí ele contou pra minha mãe assim, né? Porque ele dizia assim “Não, o Jeová ((Deus))
tá me chamando. Jeová, tá me chamando”, aí nisso ele acordou desesperado. Diz que chorou,
chorou ((repete)) muito a noite, muito muito ((repete)) mesmo. (Familiar 11)
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Os sonhos apresentam a morte do P11 tanto do ponto de vista médico – com a
ambulância e a referência aos tratamentos, nos quais se “fez de tudo e não deu jeito” – como
também espiritual – com o chamado de Jeová, Deus, ao qual o paciente atende, contra o pedido
de espera do filho. Nesse caso, o caráter preparatório se torna evidente e é, inclusive, afirmado
pela própria entrevistada.
Através desse sonho assim a gente acaba vindo se preparando também... porque, né? ...É tipo
um aviso. A verdade é essa, é tipo um aviso. (Familiar 11)

6.3.1.6 Espiritualidade como mediadora da vivência de adoecimento e preparação para a
morte
Conforme expresso, os familiares vivenciam, junto ao paciente, situações desafiadoras
com as quais precisam lidar, sem necessariamente terem recebido algum preparo para tal. O
acometimento de um pai ou mãe por doença ameaçadora da vida, como o câncer, os situa
perante a ambiguidade do investimento de energia na manutenção da expectativa de cura ou na
preparação para as despedidas e a morte. As atitudes se alternam entre um e outro polo e, em
tal contexto, a espiritualidade apresenta uma dimensão simbólica que complementa o aspecto
técnico e factual abordado nas informações médicas sobre o paciente. Como símbolo, acolhe a
ambiguidade e transforma energia (Pieri, 2002). Ao afirmar a esperança de cura, abre espaço
para que se fale e entre em contato com a possibilidade de que esta não ocorra.
Porque você sabe que Deus cura, né? ...Mas... Mas ((repete)), assim, 99% é que ele vá simbora,
né? ((segue chorando)). (Familiar 9)
Ajuda ele ((o paciente)), porque ele tem muita fé... assim, de que vai dar ce::rto, entendeu?...
Diz que vai acontecer o que tem que acontecer... entendeu? ((fala em ritmo mais rápido)) se ele
ficar curado é porque tinha que ficar curado, se ele morrer é porque tinha que morrer... é a
certeza que ele tem, entendeu? (Familiar 10)

Adicionalmente, a consideração de uma perspectiva que transcende o desejo e o controle
do paciente a do cuidador aparece como desenvolvimento adaptativo das sensações de
desespero e impotência referidas no curso do capítulo. Estas, pois, são resignificadas com a
mudança de uma postura centrada no eu para uma que busca um diálogo com a totalidade, o simesmo, e mostra-se mais propícia ao movimento de individuação, o qual possui a morte como
finalidade.
Ela só faz assim: “Deus tome de conta. Eu entreguei nas mãos de Deus já e Deus sabe...... até
que dia eu vou ficar aqui.... Nem vou pedir para ir antes... nem depois. O dia que Deus
determinar pra mim ir embora tá bom demais. Minha irmã já se foi.... meus irmãos já se foram
já alguns. Então a próxima eu já sei que é eu”. (Familiar 2)
Então, pra mim, foi um choque muito grande, né? Aí eu tive que engolir o choro de manhã e
entregar na mão de Deus ((voz chorosa)). (Familiar 9)
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As manifestações acerca da espiritualidade e religiosidade pelos participantes foram,
com efeito, ao encontro do que foi identificado por Jung (1930/2011g), o qual declarou que
religiões cumpririam socialmente um papel de preparação para a segunda metade da vida, o
envelhecimento e a morte.
6.3.1.7 Encaminhamento para o Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos
Com a evolução da área, os Cuidados Paliativos deixaram de estar necessariamente
ligados ao paciente sem possibilidade de cura e passaram a enfatizar o controle de sintomas e
bem-estar para todos que vivem doenças ameaçadoras da vida (WHO, 2002). No caso do
serviço investigado, o que se observou, além da variação nos tempos de encaminhamento, foi
que, ainda que outros sintomas sejam considerados e tratados e que o ambulatório esteja
vinculado ao Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos, os nomes adotados no cotidiano
enfatizam a atenção a dor – “Clínica da Dor”, “Ambulatório da Dor” ou “Médico da Dor”.
Como dado complementar, pode-se apontar que a parte da mesma equipe que atende os
pacientes em domicílio – que não foi o foco deste estudo – é conhecida na instituição
principalmente por “Atendimento Domiciliar” ou “Home Care”, estando novamente ausente a
referência aos Cuidados Paliativos, expressão que tem seu uso mais restrito à comunicação
entre os profissionais mais relacionados à área. Ainda que a opção pelo uso de termos mais
acessíveis e conhecidos possa ser uma das explicações para tal, ela não parece ser suficiente,
sendo possível observar neste uso das palavras causas e efeitos de uma dinâmica mais ampla
em relação ao lidar com a morte e os limites do tratamento curativo.
Um dos aspectos identificados foi o fato de que a perspectiva de um atendimento
especializado em controle da dor pareceu bastante positiva para aqueles que estavam lidando
com este sintoma como fonte de grande sofrimento e possibilitou, inclusive, o direcionamento
de expectativas familiares para o bem-estar e qualidade de vida dos pacientes.
Eu até falei que ia pedir, se ele não encaminhasse, pra tentar pelo menos ALIVIAR as dores
dela, que ela sente MUITA, não é pouca dor, é MUITA (...) Então, que amenize as dores pelo
menos. Porque não é pouca dor, é MU::ITA dor que ela sente. Por mais que você esteja com
um problema, mas que você esteja pelo menos CONSEGUINDO SUPORTAR as dores... eu
acho que já é um:: bo::m caminho já. (Familiar 3)
Agora que a agente conseguiu...e o/ e agora esse médico da do::r... acho que ela vai......
melhorar tudo... né? Parece que ele vai tomar/vai passar os medicamentos ce::rtos... pra passar
essas dores que ela sente... acho que a partir de hoje vai ser tudo maravilha... espero (Familiar
4)

Outro lado da questão foi a ausência de explicações do encaminhamento para o serviço
ou a concentração desta explicação apenas no sintoma de dor, mesmo para pacientes com
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doença avançada e outros comprometimentos incapacitantes. Neste ponto, o foco na dor e a
falta de orientação sobre o serviço parecem ser artifício para evitar as discussões sobre fim de
vida ou para delegá-la apenas aos profissionais do ambulatório.
F5: Ela só trouxe nós. Encaminhou prá cá (...) “Encaminhamento pro Dr. ((nome do
médico))!”
Pesquisadora: E o que é que a senhora entende que é esse encaminhamento para o Dr. ((nome
do médico))?
F5: Não sei. (Familiar 5)
Pesquisadora: O que é que vocês estão esperando dessa consulta?... Daqui, desse ambulatório?
F8: Não sei.
(...)Pesquisadora: Mas, porque é que te encaminharam/ encaminharam o seu P8 para esse
ambulatório?
F8: Eu acho que é por causa das dores, que ele sente? (...) Mas eles não... na verdade, não
disseram (...) Só porque quando ele botou/ me deu o papelzinho ((ficha de marcação de
consultas))... aí... eu... vi que era (...) Tá aqui “Clínica da dor”. (Familiar 8)

Por fim, tal nomenclatura tem seu limite posto em evidência nos casos em que o
encaminhamento não está relacionado a uma queixa de dor, gerando confusão em pacientes e
acompanhantes.
Na verdade, na/ eu... não... sei... Como é a primeira consulta e o Dr. ((nome do médico)), que
nos encaminhou, ele não disse necessariamente PRA QUE era esse médico de hoje... aí eu fui...
fui perguntar aos demais pacientes porque que eles tavam indo... Aí eles disseram que era por
causa dar dores... que, né? ...que acaba surgindo... Então, assim... O PAI... as dores que ele tá
sentindo, as queixas que ele tem... tá sendo medicado... Então ((pronuncia confusa)) eu não sei
se vai ter mais alguma medicação ou alguma coisa mais que ele vá pedir... No momento, eu tô
realmente sem saber porque a gente tá lá ((risos)) entendeu? (...) porque o meu pai me
pergunta, eu “Pai, eu realmente não sei porque a gente tá indo pra esse médico”... e até mesmo
pra você sair de casa, vir pra um médico sem saber pr/ o que é que você vai falar com ele ...É
COMPLICADO, né? (Familiar 10)

6.3.2

Participação familiar nos cuidados
A maneira como as famílias participam dos cuidados aos seus membros acometidos por

câncer será o contexto em que ocorrem os processos de comunicação aqui investigados. Neste
sentido, faz-se relevante analisar quem são aqueles que assumem as funções de cuidador,
porque o fazem e como o fazem. Ainda que este não tenha sido um tópico intencionalmente
aprofundado na condução das entrevistas, muito material surgiu espontaneamente nas falas dos
participantes, seja nos relatos iniciais da vivência do processo de adoecimento e tratamento,
seja nas respostas às perguntas sobre a comunicação com o paciente. As características dos
cuidadores e os tipos de cuidado desempenhados relacionam-se ciclicamente.
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6.3.2.1 Quem são os cuidadores?
O primeiro ponto a ser abordado sobre os cuidadores se refere não a algo marcante da
fala dos entrevistados, mas àquilo que marcadamente não foi falado, ou, quando falado, o foi
sempre indiretamente. Conforme pode ser observado na descrição geral dos sujeitos, o grupo
foi composto predominante por filhas dos adoecidos, sendo estas também as principais figuras
relatadas como dividindo as tarefas com os entrevistados. Nas entrevistas, por sua vez, tanto o
gênero como a relação de filiação não foram abordados explicitamente entre os motivos para o
grau de envolvimento com os cuidados, sendo, entretanto, possível observar algumas repetições
de padrões na divisão de tarefas. Levanta-se a hipótese de que alguns funcionamentos estejam
de tal maneira incorporados, que não chegam a ser considerados conscientemente ou são
tomados como tão óbvios que não precisariam ser ditos. A concentração das funções de cuidado
com familiares nas mulheres corresponde a uma realidade nacional histórica que, ainda que
venha se suavizando, permanece na atualidade (Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, 2017).
É também significativo notar que, embora nove entre os 11 pacientes fossem casados,
para os P1, P2 e P5, os respectivos cônjuges não foram citados entre os envolvidos na divisão
familiar das tarefas, e apenas o P8 e o P9 tiveram suas companheiras apresentadas como ativas
nos cuidados diários. Já para os P3, P7, P10 e P11, a referência foi de participações secundárias
aos cuidados prestados pelos filhos, sendo que as esposas destes dois últimos, ainda que não
estivessem em interação direta com a equipe ou à frente dos cuidados prestados, foram
retratadas nas falas como participantes ativas nas tomadas de decisão familiares.
Isso aí vai ser... tomada a decisão em família, né? (...) Com o restante das minhas irmãs, com
a minha mãe... e ver o que eles vão decidir também. (Familiar 10)

Aqui novamente é possível perceber um predomínio do envolvimento de mulheres,
tanto na assistência direta – esposas dos P8 e P9 – quanto nas decisões familiares – esposas dos
P10 e P11. Cabe lembrar que todos os pacientes eram idosos e que, nestes casos, os cônjuges
podem estar também vivenciando restrições impostas pela idade, com comprometimento de sua
capacidade para assumir o papel de cuidador (Rait, 2015), o que chegou a ser claramente
referido pela F3 ao falar de seu pai.
E ele fala o seguinte: que enquanto puder ele vai ajudar; que também ele já não é uma criança.
Ele é da idade dela também, já tem uns problemas de saúde. (Familiar 3)

O mesmo é relatado por Garcia (2014), a qual afirma que o cuidado dos pais idosos
frequentemente é delegado a filhas ou noras e que acabam por acumular atividades.
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Ainda que as filhas tenham aparecido com destaque, foram percebidos variados graus
de distribuição das tarefas com outros membros, com a continuidade de pessoas em uma mesma
função. Em nenhuma das famílias houve a concentração total do suporte ao paciente em um
único cuidador. O acumulo de atividades foi relatado como difícil e desgastante, inclusive
fisicamente:
Porque ela ((irmã da entrevistada)) que fica tomando de conta dela ((P3)), fazendo tudo pra
ela. E tomando de casa, de tudo, então não tem como ela passar tudo pra gente também toda
hora, né? Muito difícil e muito corrido pra ela. (Familiar 3)
Assim... é um pouco desgastante fisicamente, né? Porque é muita consulta, é muito exame... e
fica sobrecarregado porque:: eu, éh... tem a questão de remédios... que toma vários remédios.
Aí tem que verificar horário... aí as vezes ele tá um pouco estressado, mal humorado... e.. éh,
tenho que ficar no controle, né? Pra também não desanimá-lo, mas é mais fí/eu/é mais um
cansaço físico. (Familiar 10)

Na divisão de tarefas, o que será mais explorado nas categorias seguintes, também foram
citados filhos, cônjuges, netos e amigos, não ficando a assistência ao doente restrita à família
nuclear, residente no mesmo domicílio.
Só pra você ter uma idéia, lá em casa é tudo dividido. TU::DO é dividido. Ela vem de ((cidade
no interior)) pra cá (...) o motorista é meu primo, é o outro neto dela, que também ela criou......
e, pra ela não vir só, aí vem essa minha prima. Quando não vem ela, vem a outra irmã dela. É
assim! E eu já fico aqui esperando entendeu? As outras.. é a mãe dela é quem toma de conta
dela... e a mãe desse meu primo, que é o motorista, que mora no interior também, que vai pra
lá, passa de mês cuidando dela também, pra dar um alívio pra outra que já fica direto,
entendeu? Eu sei que todo mundo... tem um... uma participação, entendeu? Ninguém é assim:
“só ela cuida”, “só você fica”, só... tá entendendo? (Familiar 2)
Pesquisadora: E como é que é a participação dos/das outras irmãs, dos irmãos?
F5: Ajudam. Sempre que a gente precisa, elas ajudam. Elas estão sempre presentes também,
principalmente agora... com a doença elas tão sempre presente. Estão dispostas pra ajudar no
que for preciso. Tanto os filhos como as/ todas as filhas. (Familiar 5)

Cabe destacar o fato de que familiares com vínculo sanguíneo mais distante e amigos
estiveram relacionados principalmente ao suporte eventual ou funções menos centrais em
organização e poder de decisão. Mesmo a amiga que se apresentou como acompanhante da
Paciente 4 – a qual era solteira e sem filhos – relatou ter poder de decisão restrito ante os
familiares com vínculo sanguíneo, ainda que estes estivessem mais distantes dos cuidados
diários.
Porque ele ((irmão da paciente)) só perguntou uma opinião pras meninas ((irmãs da
paciente))... pra mim ele/eu só fiz ouvir. Ele perguntou pra ((nome das irmãs)). “O que que
vocês acham disso aqui?” (...) Aí.. pronto, ((mais baixo)) ele achou assim, né? ((volta ao
volume normal)) Que é O IRMÃO, é responsável... Tudo bem, nós concordamos (...) O médico,
na hora que a gente estava indo lá pro doutor que ia fazer a cirurgia, aí a assistente dele disse
assim “Olha, a cirurgia vai ser amanhã... e eu quero falar com o/alguém da família... Quero
que venha você e alguém da família. Não, eu vou falar sobre a cirurgia”. Não disse nem que
queria “Vou falar/quero falar com você sobre a cirurgia”. (Familiar 4)
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Por fim, cuidadores pagos foram citados apenas em duas ocasiões e em ambas sendo
postos de maneira desvalorizada em relação a outros tipos de vínculo.
Tinha uma.. uma pessoa tomando conta dela, por conta disso ela botou até a mulher pra fora.
((risos)) Porque ela fez a cirurgia e passava o dia dormindo, e a pessoa que tava tomando
conta... Por exemplo, não tem nada pra faze::r, que eu (possa) ajuda::r a pessoa que tá sozinha,
né? Ela... quando ela foi falar, né? Ela achou ruim. (...) Aí ela foi e disse assim “A manhã,
quem vai comigo pro hospital é a F4 ((nome da entrevistada em tratamento carinhoso))”. Aí
ela ((imita tom ríspido)) “Porque você não chama a F4 pra vir ajudar aqui?!” “Porque a F4,
ela é só/ela É MINHA AMIGA, e eu não TÔ PAGANDO ela pra fazer nada, e você tá/eu tô
pagando pra você ficar aqui em casa!” Aí ele foi o botou a mulher pra fora ((risos)). (Familiar
4)
Porque algumas pessoas – as vezes eu vi, pelo menos nos outros locais que a gente vai – que
tem que contratar um acompanhan::te, aí as vezes eu já vi pessoas que não eram legais com a
... pessoa que estavam acompanhando. Então, assim... EU me sinto bem... por NESTE
MOMENTO tá podendo acompanhar ele. (Familiar 10)

6.3.2.2 Cuidar como “fazer sua parte” e como possibilidade de estar junto ao paciente
O ato de cuidar foi tanto percebido como um dever, responsabilidade em “fazer sua
parte”, como enquanto oportunidade de usufruir da presença do familiar adoecido, gerando
maior aproximação entre cuidador e receptor dos cuidados. As distintas perspectivas não foram
excludentes nas falas dos entrevistados. No primeiro aspecto, apresentou-se como dever moral,
A agente acha que é muito difícil, não é fácil, DE JEITO NENHUM... meu irmão tá até vindo
agora também... pra ver ela. Ele nem tinha férias e falou que até tinha conseguido umas
passagens mais baratas pra... dia... dia 25. “Se você acha/ quer esperar, espera! É mais
barato” “Não, eu quero ir, já vou... tirar isso aí de dúvida. De j/já vou ver logo e pronto” “É,
você que sabe como você tá sentindo seu coração (...) Se você tá s::entindo NO SEU CORAÇÃO
que quer vir, venha, faça sua parte”. (Familiar 3);
Tô lhe dizendo que, se hoje ele for se embora, eu não tenho minha consciência pesada. A gente
chora, né? ((Voz fica embargada)) Porque é pai, né? Mas se ele for se embora hoje, eu não
tenho a consciência de jeito nenhum pesada. Eu fiz minha parte, né? Enquanto eu pude... E vou
fazer ainda, né? (Familiar 9);

ou mesmo, como cumprimento de uma tarefa espiritual que pode gerar um retorno futuro.
Pode algum dia eu precisar e ter alguém pra fazer. Ela não, né? Ninguém espera nunca da
pessoa. Pode ter outras pessoas que façam comigo ou com a minha família. Porque você –
dinheiro não vale nada – vale o que você tá fazendo... se a/o/a:: eu lembro eu lembro ((repete))
assim: que... você tá construindo sua morada no céu, né? Dizem, assim, que a pessoa, o que
você faz aqui, você tá... mandando pra cima... mandando o material pra cima. (Familiar 4)

Como oportunidade de convivência, o cuidar foi relacionado ao reconhecimento e
carinho demonstrado pelo paciente
Não tô achando ruim, não. Porque a gente/ ela acha bom, confia em mim, só quer vir se eu s::...
pode vir dez pessoas, mas eu tenho que estar no meio (...) mas tô achando bom eu eu eu
((repete)) venho com todo prazer, quando ela me chama. Quando é – que eu tenho problema
no joelho também – quando tá inflamado eu digo “P4 não dá pra mim ir não”, mas ela “Não
F4, a parte difícil já fez toda, os buracos que tinha que entrar, já descobri tudo... já tá no
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caminho certo”. Éh... é bom (...) acho bom acompanhar a P4, que ela é uma pessoa alegre.
(Familiar 4);

e também ao usufruir da companhia no tempo que este tenha de vida.
Porque eu acho assim também, se a gente tem que ver, com vida, é melhor ver com vida, que,
Deus o livre, no caixão... Procurar... tá perto em vida ainda. Por mais que esteja sofrendo.
(Familiar 3)
Eu me sinto até bem por tá tendo... tendo tempo de estar com ele, entendeu? (...) EU me sinto
bem... por NESTE MOMENTO tá podendo acompanhar ele (...) Então por isso que eu digo que
AINDA BEM que eu tô com tempo, porque se eu não pudesse estar acompanhando est/estaria
sendo mais triste pra mim... né?... Como eu posso nesse momento tá com ele, eu me sinto mais
feliz... MESMO no estado que ele tá agora. (Familiar 10)

6.3.2.3 A disponibilidade para os cuidados com o paciente
Diferentemente das conexões com o gênero feminino e com o fato de ser filho ou filha
do paciente – as quais, sendo bastante presentes, não foram explicitamente elaboradas pelos
entrevistados – a disponibilidade para o cuidado foi referida de várias maneiras como
relacionada ao exercício da assistência ao familiar adoecido. Um dos aspectos que esta tomou
foi a proximidade geográfica das residências.
Só tem uma só, que mora com ela (...) então fica toda carga pra ela, que a gente mora longe.
(Familiar 3)
Porque ele não vive comigo, vive com meu irmã::o, mas eu moro vizinho... e eu e minha irmã
que c... quem leva ele pros médicos tudo sou eu (...) e a gente cuida dele. Eu dou remédio...a /o
meu irmão, a gente não deixa ele tomar banho só. Meu irmão banha. (Familiar 6)

Adicionalmente, a existência de vinculo matrimonial ou de filhos também foi indicada
como determinante da possibilidade ou não de estar junto ao paciente.
Eu tenho também a minha família pra mim cuidar, tenho marido e filhos e tudo, aí QUANDO
DÁ eu venho ficar com ela ((paciente)), quem vem é eu. Aí, quando não dá, (...) que meu marido
sofreu um acidente (...) quando... toca de sorte de ser a consulta dos dois no mesmo dia, aí não
tem como eu ficar com ela, aí eu fico com ele lá e alguém vem ficar com ela. (Familiar 2)
Porque eles ((outros filhos do paciente)) são mais... não sei... tem filhos, é mais difícil pra eles
sair com ele ((paciente)), essas coisas (Familiar 8)
Até porque quando a pessoa casa a família da pessoa é o marido e os filhos, né? A esposa e os
filhos, né? Aí eu fiquei solteira, eu que tenho que cuidar dele, né? (Familiar 9)

Finalmente, a ausência de trabalho externo ao domicílio ou a possibilidade de
negociação de horários no emprego também foi referida.
A minha mãe fica mais o dia todo, né? Tem a minha irmã... que ela tá de férias... do emprego,
aí ela fica lá o dia to/ assim... de tarde até a noite. Aí elas ficam assim. (Familiar 8)
Uma vez na semana o trabalho me dá licença. Hoje mesmo... ele deu uma licença pra eu vir
hoje mesmo. Eles pedem só uma declaração comprovando que:: na data eu estou aqui
acompanhando ela e pronto. (Familiar 7)
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Para alguns familiares, contudo, esta disponibilidade significou a renúncia temporária da
inserção no mercado de trabalho para dedicação integral à função de cuidador.
Eu me formei no final do ano passado mas foi justamente naquele período que ele começou
a::... ficar doente, aí:: eu tô acompanhando ele, né? Que as outras minhas irmãs também
trabalham, aí ficou comigo mesmo. (Familiar 10)
Não tô trabalhando... depois dele eu não pude mais trabalhar (...)Só cuidando dele. (Familiar
11)

6.3.2.4 Os tipos de participação familiar
Foram identificados quatro grupos de tarefas relacionados à atenção dispensada pela
família: cuidados diários no domicílio; acompanhamento em tratamentos e consultas; auxílio
financeiro e logístico; suporte emocional e social. Nesta divisão, contou-se com a participação
de membros diversos, porém, apresentado uma continuidade dos indivíduos envolvidos em
cada atividade específica e sendo os dois primeiros grupos de tarefas relatados como mais
intensos e desgastantes do que os dois últimos.
Entre outras características relacionadas à disponibilidade, a proximidade geográfica foi
recorrentemente relacionada ao exercício dos cuidados no domicílio do paciente. Houve casos,
contudo, que fugiram a tal lógica, com familiares que moravam mais distante se deslocando
para cumprir essas atividades. Tanto no caso do P2, como no do P11, encontram-se relatos de
filhas que mudam temporariamente de domicílio para auxiliar na assistência.
A mãe desse meu primo, que é o motorista, que mora no interior também, que vai pra lá, passa
de mês cuidando dela também, pra dar um alívio pra outra que já fica direto. (Familiar 2)
Tem uma irmã que chegou chegou ((repete)) tem duas semanas, ela veio pra me dar uma
mãozinha aqui em casa (...) Ela disse que ia ficar até o tempo que fosse preciso... assim:: né?
O tratamento do meu pai. (Familiar 11)

Para a família da P9 pareceu-se estabelecer relação mais forte com a ausência, para a
cuidadora, de vínculos matrimoniais ou de filhos.
Pesquisadora ((sintetizando o que foi dito pela paciente)): Então os outros filhos são casados,
você é solteira, mora em ((localidade a 50 minutos de distância do paciente)) e é sempre você
que acompanha ele nas consultas?
F9: É.
Pesquisadora: Tá. E lá, quando ele tá na casa dele, quem é que cuida mais dele?
F9: Sou eu, a a ((repete)) mãe e a vó. Assim, os filhos, eles vem ver, né? E vão embora. Vem
ver, vão embora, mas, assim, remédio, tudo.. tudo quem resolve e faz é eu (...) Que resolve tudo,
faz mercantil, vem deixar, se tão doente. (Familiar 9)

Já o acompanhamento nas idas à instituição de saúde, nem sempre foi feito pelo mesmo
familiar responsável pelos cuidados diários, relacionando-se à função, além da disponibilidade
já abordada, à habilidade de compreender e manejar tarefas próprias do ambiente hospitalar,
bem como interagir adequadamente com a equipe de saúde.
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A maior parte, assim, de cuidar – porque, como diz ela mesma, eu que sou a mais desenrolada
pra ir pro médico, pra conversar, pra perguntar – sempre é eu (...) A que mais participa desses
negócio das consultas é eu, porque as outras nenhuma... elas tem vergonha de abrir a boca
para falar... com o médico, e eu já pergunto é tudo. (Familiar 2)
SE ele ((marido da P3)) puder vir, ele e a minha irmã, ele vai acompanhar, se não, ela/minha
irmã vai ficar acompanhando. Porque como ele não sabe ler, é um pouco rude, então as vezes
até na maneira dele falar – não é de/por mal – mas aí acaba, as vezes, tratando as pessoas mal,
achando que tá certo e tá tratando as pessoas mal com a ignorância dele. (Familiar 3)
Pode vir dez pessoas, mas eu tenho que estar no meio. Porque, assim, tem uma parte que precisa
a gente ser VALENTE, no... falando no popular, né? Se uma pessoa emba/por exemplo hoje, lá
na na ((repete)) hora eles queriam voltar porque não tinha trazido o endereço. Aí eu disse, até
que eu fui ignorante, ((adota tom enérgico)) “minha filha, QUEM É QUE VAI TOMAR O
MEDICAMENTO?! É o papel ou é a moça?! Porque a PACIENTE tá aqui!” (Familiar 4)
Vinha eu e minha outra irmã. Não deu pra trazer no carro. O carro só dava pra trazer um. Aí
minha irmã chegou e “F9, tu que é mais inteligente de hospital, vai tu!” Aí eu vim. (Familiar
9)

Em tais casos, em que um familiar esteve na condição de principal interlocutor da
equipe, as informações recebidas e a tomada de decisões foram por vezes partilhadas com
outros membros da família e por vezes apenas comunicadas, em medidas variadas, a estes.
Logo que o médico me passou, a primeira coisa que eu fiz, lá no hospital mesmo, lá no Cezar
Ca/ Santa Casa, eu liguei pra... filha dela que é mãe daquela moça que tá lá com ela e disse
pra ela o que eu já suspeitava. (Familiar 2)
(...) veio de mim, da minha cabeça, e a minha irmã concordou também (...) Concordou e eu
passei pros outros, né? Os outros perguntou (...) se ela já sabia... o ... eu falava do jeito que eu
falei pra ela. “Ah F9, então tá bom, então tá ótimo, então todo mundo vai falar assim” (...) É,
elas vinham me perguntando, como eu já não era muito apegado a eles, então pra mim tanto
faz como tanto fez, eu tô querendo é a recuperação da minha mãe, né? (Familiar 7)
Não, ninguém sabe. Não sabe ninguém. Não sabe meus irmãos, não sabe a mãe, não sabe
ninguém. Chegar lá vou contar. (Familiar 9)
A minha mãe tá até bem... A minha irmã mais velha... é... um pouco mais... desesperada, assim...
é a que chora mais. A minha irmã mais nova também tá mais tranquila... mas, assim, é porque
e/e/eu tento filtrar um pouco as informações. (Familiar 10)

O auxílio financeiro e logístico, bem como o suporte emocional e social, ainda que
também tenham aparecido como sobrepostos aos cuidados nos dois primeiros grupos, foram
muitas vezes desempenhados por familiares menos envolvidos nos cuidados diários. Para as
atividades logísticas e as reponsabilidades financeiras, foi possível perceber maior
comparecimento masculino do que nos demais grupos
Eu paguei QUINHENTOS e setenta e cinco nesse dia. Nesses... nesses exames. Meu irmã::o
que... eu eu ((repete)) trabalho, assim... eu cuido dele e meu irmão quem assume
((financeiramente)), né? Assim, os exames. (Familiar 6)
Pesquisadora: Como é que teus irmãos, teu pai, como é que eles lidaram com isso dela ter
adoecido?
F7: Não, eles éh::... deixaram éh... prestando serviço, assim, na parte mais... no:: financeiro
(Familiar 7)
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O auxílio em dinheiro também foi contribuição recorrente dos familiares com local de
residência mais distante do paciente.
Você sabe que remédio não tá muito barato, tá um absurdo, então até por isso que a agente
não quer vir, assim, pra ficar perto, pra cuidar, porque a agente trabalha lá. Não ganha muito,
mas dá pra tentar ajudar um pouco de longe financeiramente também. (Familiar 3)
Os meninos ((irmão que moram em outras cidades)) mandam dinheiro pra ajudar a gente
também, né? Sempre mandou porque eu tô/tava/eu tô sem trabalhar, meu marido tava sem
trabalhar... Aí ele sempre mandou tanto pra ajudar, tanto na despesa da gente, como na dele,
né? (Familiar 11)

Por fim, foi possível observar que o cuidado ao paciente não se restringiu aos sintomas
e tratamentos da doença, pois outras necessidades também puderam ser reconhecidas em tal
contexto.
Porque, assim, você sabe que quando você tem um familiar que tá com um problema desse aí,
você sabe que é um problema que não é um problema pequeno, é um problema requer que que
que ((repete)) a pessoa quer ter mais atenção, né? (Familiar 2)
A gente as vezes tenta passar mais um pouco de carinho pr/pelo estado dela também. (Familiar
3)
Tudo que ele quer, nós resolve. Se ele quer um passeio eu vou, se ele quer ir na casa de um
parente eu vou. (...) Hoje mesmo eu tava conversando com ele (...) Aí eu disse “Pai, você quer
ir pro Juazeiro?”, que ele tinha uma romaria todo mês de Novembro, né? A Romaria do
Juazeiro. Ele disse “Quero” e tal. “Não fia, vamos deixar pra nós ir só Novembro”. Aí eu tô
achando que talvez Novembro não dê... mais tempo nós ir, aí talvez este mês mesmo eu vá mais
ele em Juazeiro, se despedir do Padre Cicero, que é uma uma ((repete)) tradição que ele tinha
todo ano de ir, né? (Familiar 9)

Neste ponto, a dimensão de suporte emocional foi relacionada novamente às mulheres.
De CONVERSAR, assim, sentar pra conversar, essas coisas assim é mais com a minha irmã
(...) Meu negócio que eu quero saber mesmo com ela é só a saúde dela que impor/ PRA MIM,
eu como filho, importa pra mim é a saúde dela (...) Quando eu chego em casa “Ei mãe, sentiu
dores”, assim. Converso assim, depois pronto. (Familiar 7)

Já o apoio social envolveu familiares com vinculo sanguíneo mais distantes e amigos.
Acha graça, reza... todo mundo (?) a família... todo mundo. Lá em ((nome da cidade)) é todo
mundo unido... se é amigo. Se é amigo MESMO, vai até o fim! (Familiar 4)
Ontem, ele estava mais melhorzinho, chegou da diálise ainda foi lá pro quintal. Ficou lá
embaixo de umas mangueiras que a gente tem, chega os amigos, nós conversa. E assim vamos
levando. (Familiar 6)

6.3.2.5 A infantilização do paciente
Enquanto algumas modalidades de suporte preservavam a autonomia do sujeito
adoecido e seu protagonismo, outras o mantinham em condição de passividade e o retratavam,
na fala dos entrevistados, com certa infantilidade. O grupo investigado na presente pesquisa foi
predominantemente de pessoas acompanhando seus pais idosos, mas que os referiam como
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pessoas bastante ativas, inclusive profissionalmente, até o início do adoecimento. Os relatos
dão conta, entretanto, de comportamentos que parecem estar direcionados a uma criança, a qual
não apenas precisa de assistência para as atividades de autocuidado, mas é compreendida como
alguém que não tem a condição de decidir ou falar por si.
É, e a gente cuida dele. Eu dou remédio...a /o meu irmão, a gente não deixa ele tomar banho
só. Meu irmão banha (...) Ele não dá tanto trabalho. A gente, agora, a gente não deixa ele mais
tomar banho só. A gente tem medo. Mesmo que ele esteja BEM a gente não deixa... sabe? (Grifo
nosso - Familiar 6)
Eu acho que ele tem vergonha... porque quando eu levei ele na UPA... ele:::... Eu falei que ele
não tava fazendo cocô, ele falou “Tô, tô fazendo cocô. Eu fiz ontem, eu fiz hoje”. Aí eu “Pai,
pelo amor de deus, não fala isso pai! O senhor não tá fazendo isso”... sabe? Mas não tá, não
tá mesmo... Aí el/a primeira vez que ele veio me mostrar foi agora antes de ontem. Aí eu falei
“Eu só acredito quando eu ver. Até agora o senhor não me mostrou como foi que o senhor foi
no banheiro”. Aí ele foi e acabou chamando eu e minha irmã, mas foi pouquinho. (Familiar 11)

Os filhos chegam a assumir, assim, o papel de “pais de seus pais” com o envelhecimento
e adoecimento destes, funcionamento familiar semelhante ao que foi relatado por Garcia
(2014). A proteção almejada pode, então, correr o risco de desconsiderar a própria condição do
paciente de responder por si.
Porque o sentimento é mais de proteção, porque a gente::... tá tratando como criança,
entendeu? Mas meu pai é muito lúcido. (Familiar 10)

Neste ponto, é possível também indicar um paralelo com a análise feita por GuggenbülCraig (2008) acerca do poder na relação médico-paciente. Segundo o autor, a situação de
adoecimento traria uma maneira particular de regressão, em que o sujeito deixaria de ser senhor
de seu corpo. Ao tornar-se paciente, o adulto se transformaria em criança para aquele que exerce
a função de cuidado. Ainda que este saiba, em termos intelectuais, que o paciente é uma pessoa
como ele e que possui a própria perspectiva, corre o risco de adotar uma atitude inconsciente
que desvalorize suas capacidades, o tomando por desprovido de dignidade e dependente como
uma criança. Cabe, então, retomar os escritos sobre oncopediatria recuperados na revisão, os
quais indicaram que a ocultação de prognósticos desfavoráveis foi uma constante para o público
infantil (Sanches, Nascimento & Lima, 2014; Valadares, Mota, & de Oliveira, 2014). O quanto
o desenvolvimento da personalidade na criança apresenta capacidade de lidar com informações
sobre a própria saúde é tema para pesquisas posteriores, porém, para a questão aqui investigada,
é possível identificar associações entre a infantilização da paciente e a ausência de
reconhecimento de sua personalidade.
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6.3.3

Comunicação no contexto de adoecimento e transição para Cuidados Paliativos
Chega-se, então, especificamente, ao tema da comunicação. Retomando informações

expostas na síntese individual dos participantes, pode-se destacar o fato de que o grupo
pesquisado teve representação de situações diversas em relação ao assunto. Até o momento da
realização da entrevista, dos 11 pacientes acompanhados pelos entrevistados: três haviam tido
acesso a informações claras sobre seu diagnóstico e prognóstico (P1, P2, P3); três apenas ao
seu diagnóstico (P4, P8, P11); e cinco nem a uma coisa nem a outra (P5, P6, P7, P9, P10).
Enquanto nos casos dos P5, P8, P9 e P10 o momento investigado da comunicação esteve muito
próximo dos impactos iniciais da descoberta do câncer – tendo seus tratamentos na Instituição
se iniciado há menos de um mês e meio – nos demais casos, o encaminhamento para o Serviço
de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos se deu como um desenvolvimento de processo já
vivenciado há mais tempo.
6.3.3.1 Família como intermediária da relação equipe-paciente
Nas entrevistas, foi possível identificar o fato de que as famílias participavam
ativamente dos cuidados ao paciente, chegando, em alguns casos, a atuar como intermediárias
da comunicação equipe-paciente. Faz-se importante rememorar a ideia de que a capacidade de
interagir com a equipe de saúde foi um fator apresentado como relevante para a definição
familiar da função de acompanhante das consultas. Um dos pontos positivos desta mediação
desempenhada pelo acompanhante foi a possibilidade de realizar uma “tradução” que garantisse
melhor compreensão entre profissionais e pacientes.
As vezes também ela não entende o que o médico falou. Quem nem agora, nós tava ali na
consulta e o médico perguntou se ela tava fazendo químio ou a rádio, entendeu? Ela disse que
tava fazendo as duas, aí eu “Mãe... com lice::nça, doutor, com licença, mas a mãe vai fazer a
rádio, a químio a mãe não tá fazendo mais”, entendeu? Então ela ela ela ((repete)) mistura,
né? as coisas (...) É uma linguagem diferente mesmo. É porque tem/ as vezes ela não consegue
entender, entendeu? Você sabe que esse povo lá do interior... eles... tem coisas que eles eles
((repete)) não consegue assim raciocinar. Eles acham que tudo é assim uma coisa só... Ela num
sabe distinguir uma rádio da químio, ela... Ela só sabe distinguir se você disser assim: “aquela
que é furada, entendeu?”, “que é na agulha” ou “aquele que é o laserzim”, “que é a luzinha”,
pronto! (Familiar 2)

Outro contributo da mediação familiar se deu pelo desempenho da função de “portavoz”, pelo cuidador, daquilo que o paciente por algum motivo não se sentiu em condições de
expressar.
Se ela tiver uma dúvida, ela não pergunta... e eu pergunto. (Familiar 2)
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Contudo, ainda que nos dois pontos apresentados a função desempenhada pelo familiar
possa trazer benefício para a comunicação no contexto de adoecimento e tratamento, parte dos
problemas aí solucionados poderia ter sido também evitada por uma mudança na atitude de
profissionais. A adoção de linguagem mais acessível e de postura acolhedora, que ativamente
convide o paciente a se expressar, mostra-se como caminho para melhorar a comunicação direta
equipe-paciente.
A mediação do cuidador pode funcionar também como filtro e, nesse sentido,
determinar quais informações passarão da equipe para o paciente, com comprometimento para
a autonomia e capacidade de decisão daquele que está adoecido.
Assim, é porque e/e/eu tento filtrar um pouco as informações... porque os médicos falam mais
comigo... não com meu pai (...)Ele pergunta assim que eu saio ((da sala do médico)) ... aí lá vai
eu filtrar informação de novo. (Familiar 10)

A exclusão do paciente da comunicação direta com a equipe sobre seu diagnóstico,
prognóstico e tratamento, pode assim ser identificada no relato de participantes sobre momentos
de contato com os profissionais sem a presença do paciente. No caso da F11, este contato foi
afirmado como iniciativa da familiar.
Eu deixei ele em casa, eu fui SÓ mais meu marido, porque podia o médico falar na frente dele.
Eu não queria que SOUBESSE, assim, DE CARA, logo, né? (Familiar 11)

Nos demais relatos das entrevistas, todavia, a opção pela presença ou não do paciente
partiu do profissional. Faz-se relevante destacar o fato de que a comunicação direta com o
paciente acerca de sua saúde é um dever estabelecido no Código de Ética Médica, Capítulo V
Art. 34 (Conselho Federal de Medicina, 2009), salvo nos casos em que esta possa provocar
dano, passando, nessa situação, a ser feita com seu representante legal. A legislação, entretanto,
não define o que seria o “dano”, deixando sua determinação a critério do profissional. Pode-se,
então, relembrar, conforme exposto anteriormente, que restringir sistematicamente o acesso do
paciente ao diagnóstico e prognóstico de câncer, privilegiando a troca de informações com a
família, é um padrão que não encontra respaldo nas recomendações técnicas ou éticas atuais e
vem gradualmente sendo substituído por modelos mais abertos e centrados nos desejos
expressos pelo sujeito adoecido. Quanto a isto, foram observados nas entrevistas relatos de
atitudes profissionais variadas.
Aí o médico me chamou e me falou... aí ele pegou e disse que ela tava com um CA, mas tava já
tava bem avançado, né?... E que::::... Me explicou lá, explicou tudo bem direitinho o que tinha
que fazer, que ela ia precisar fazer uma histerectomia e tudo mais. Aí eu fiquei daquele jeito:
Como é que eu vou dar a notícia pra família? Como é que eu vou dar a notícia para ela, né?
(Familiar 2)
Desde o primeiro momento, nunca foi escondido. Os próprios médicos falaram para ela.
(Familiar 3)

109

O médico que atendeu a gente lá, que foi o médico lá da minha cidade, o médico particular e é
um dos melhores médicos, ele disse que enquanto a gente pudesse manter... em segredo, sem
dizer o que era a doença, era melhor, né? (Familiar 5)
F8: Não, ele só fez o o ((repete)) exame, né? E disse que ele tava com um tumor... que tava
Pesquisadora: [Disse pra ele, junto com vocês?
F8: Foi... comigo. (Familiar 8)
F9: O médico disse que é pra nós contar, não é pra nós enganar ele.
Pesquisadora: O médico conversou alguma coisa com ele?
F9: Não (...) Só me chamou e disse. Perguntou o que que eu era dele, eu disse que era filha.
Ele me chamou, aí mandou ele ir pra ((incompreensível)), né? Na sala. Aí disse pra mim.
(Familiar 9)
Quem sabe mais mesmo sou eu, porque tô em TO:::DAS as consultas, né? As vezes o médico
não quer falar na frente dele, me fala. (Familiar 10)

Houve ainda famílias nas quais, mesmo o familiar sendo mais ativo junto ao serviço de
saúde, as informações e decisões eram dividas com o paciente.
Hoje foi a primeira vez, né? Que a gente veio só... Ela já vai perguntar o que era, né? Ela
pergunta, eu: “Não, só pra saber as informações. Tudo que ela::... tudo que a senhora já sabe
e que eles querem confirmar”. Igual do outro médico que ele me chamou só, enquanto ela fazia
o exame de sangue... aí ela já disse pra ele “Ó, pode me dizer aqui, que eu sei de tudo. Não me
esconda.” Mesmo assim eu fui só e ela perguntou pra que: “Não, era só pra confirmar”. E era
mesmo, pra confirmar se ela sabia de tudo que acontece porque ele achou ela bem tranquila....
Eu disse que sabia. (Familiar 1)

6.3.3.2 Perspectivas de familiares acerca da condução da comunicação pela equipe
Um ponto inicial para apontar a perspectiva expressa por familiares em relação à
interação com a equipe foi a valorização da comunicação, com acesso claro e prático a
informações sobre o adoecimento, tratamento e rotinas do serviço.
Acho que a... PASSAR AS INFORMAÇÕES mais claro já ia ajudar bastante... Porque aqui são
vários, éh, – eu nunca tinha vindo pra cá – aqui é... é um prédio tal, é outro prédio, né? Então
as vezes eu/ quando você vai marcar a consulta... eles não explicam pra mim, entendeu? Que
“Esse aqui é um prédio, mas essa consulta aqui é em tal prédio”, entendeu? Aí, as informações
mais claras, porque eles tão aqui, eles sabem que esse é o anexo, aquele é o hospital, que tem
exame que é feito no ((nome de setor do hospital)). A gente, que tá chegando agora, a gente
não sabe dessas informações... Então... explicar como se a agente não soubesse realmente. As
vezes quando não explica, as vezes eu pergunto “Mas esse aqui é aonde?” “Ah, no prédio tal”
e acabou-se a informação. Se eu tô perguntando é porque eu não sei onde é, né? Então eu acho
que um pouco mais de esclarecimento das informações vai poupar o nosso tempo, as vezes.
(Familiar 10)
Acabou a rádio, ele não falou nem que o meu pai tava de alta. Aí eu fiquei assim, meu marido
também ficou assim, a gente ficou inconformado (...) ele num deu informação nenhuma de nada,
nada, nada, nada ((repete)). Só falou que era a última/ era o último dia de radio, né? Mas não
chegou a falar nem assim:: “Não, hoje é o último dia de rádio. O senhor tá assim. Eu vou te
encaminhar pra um médico tal... encaminhar aqui pra um nutricionista pra te avaliar. Sabe?
Assim, um procedimento, assim, conversar melhor com a/ com o paciente e até com a família
(...) Aí, inclusive, a gente quer até MUDAR de médico. Não quero mais aquele médico de jeito
nenhum, de jeito nenhum ((repete)) (...) Não quero, ele também não quer. Ele não tem
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argumento, assim... ele não conversa com a gente nem nada... A consulta dele é muito rápida.
(Familiar 11)

Ao processo de comunicação foi atribuída, inclusive, função de preparação para o
enfrentamento do adoecimento ou morte.
F10: (...) Então, assim... NO MOMENTO o que me/que tá me deixando mais apreensiva é
justamente o fato deles não fecharem um diagnóstico. Porque aí, se fecham um diagnóstico,
você sabe o que tá tratando, como é o tratamento, quando se suspeita... (...)
Pesquisadora ((resumindo o que foi dito pela entrevistada)): então, NESSE MOMENTO,
talvez, mesmo que tivesse um diagnóstico que confirmasse que é um câncer, pra ti fosse mais
fácil do que
F10: [ Isso.
Pesquisadora: continuar sem saber
F10: [ porque pelo menos eu saberia que seria tratado. Exatamente! (Familiar 10)
Assim, quando os médicos vão orientando a gente assim aos poucos e tudo a gente vai sabendo
do problema, o avanço que tá ou que não está, claro que é um meio que a pesso/a família se
prepara mais e mais, né? psicológico e tudo... já fica assim uma coisa já esperando... acontecer.
Não é uma coisa que vai PEGAR de surpresa... sabe? A gente vai se preparando,
principalmente quem tá cuidando... aí eu penso assim... né? (Familiar 11)

De modo complementar, foi destacada pelos participantes das entrevistas a importância
da dimensão afetiva e humanizada na troca com os profissionais.
Maravilha! Trata ela bem demais! ......Bem demais! Nesse instante agora ela chegou lá aí é é é
((repete)) “mocinha”, né? É:: bom demais. Eles são muito carinhosos com ela, sabe? Eu... acho
bom isso aí. (Familiar 2)
De vez em quando passar uma pessoa, conversar::, incentivar::. Existe, assim, voluntários, mas
tem uns que faz, tem outros não. (Familiar 7)
O médico, pelo menos, enquanto a gente falava com el/tinha que falar correndo com ele ((estala
os dedos indicando pressa)) todas as informações enquanto ele digitava aqui... Aí a gente
falava, ele ((fala rápido)) “umhum, entendo, entendo, entendo”... Não sei... eu gostaria que
tivesse sido de outra forma, entendeu? (...) Acho que... como a gente tá agora... Que ele
realmente parasse, olhasse pra mim, escutasse eu falar, entendeu? (Familiar 10)

Adentrando o aspecto específico da compreensão expressa pelos familiares em relação
ao lugar ocupado por parte de cada agente na relação paciente-família-equipe, uma das posições
defendidas foi a de que a família poderia ser procurada pela equipe como fonte complementar
de informações que auxiliassem no manejo da comunicação junto ao paciente. Neste caso, ainda
que o cuidador exercesse influência, seria mantido o foco final do processo no paciente.
Podia chamar antes e perguntar pra saber mais, né? Pra saber como é a pessoa, se a pessoa é
forte. Porque já nem todo mundo tem a consciência, né? Da doença, né? Tem aquele pessoal
mais do interior e tudo, né? Que não sabe muito, né? Da cidade não, já é mais informado...
Então, poderia chamar antes e conversar pra saber como é a pessoa, né? Aí, dependendo, uns
esclarecer mais, outros esclarecer menos, né?... Deixar aberto. (Familiar 1)

Já outros entrevistados destacaram a importância do acesso à informações para os familiares.
Porque quando a gente cuida, assim, de um parente da gente... a gente fica, assim, querendo...
explicações... das coisas, né? Até melhor pra cuidar. Fica até melhor pra cuidar do paciente
quando a gente tá sabendo de como é que tá acontecendo, né? ...O que acontece com o paciente.
(Familiar 11)
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Pesquisadora: E tu gostaria que tivesse mais explicação, que explicassem mais?
Seria bom, né? Até pra gente que vai/que tá acompanhando, que vai cui/deixar ele em casa pra
cuidar... ser... o que:: ele tinha que fazer, qual o repouso certo. Essas coisas. (Familiar 8)

Alguns chegaram a trazer uma perspectiva que propunha os familiares do paciente como
destinatários privilegiados das informações e trocas estabelecidas com profissionais.
Eu acho que pra ela, pra chegar agora e dizer “Dona P3 seu tempo tem um mês ou dois de
vida”, eu acho que abate muito... mas pra gente, isso se for necessário, eu prefiro que que eles
falem as coisas. (Familiar 3)
Eu gostei do fato dele ter falado mais comigo, né? Não ter falado na frente do meu pai. (Familiar
10)
Desde da PRIMEIRA... tomografia, citilografia que ele fez, éh::...chegasse assim pros parente,
né? Pra família e falar “Ó, seu pai tá assim assim assim assim, tá nesse estado assim a gente
vai fazer o tratamento assim com/é como deve ser feito” (...) “A gente vai tentar fazer O
TRATAMENTO, mas vocês já tão sabendo assim, a gente vai fazer tudo tranqüilo e vamos ver
o andamento como vai”... né? (...) Acho que nunca deixar a pessoa pra saber quando a pessoa
não tem mais jeito. Que tá tentando, tentando e aí a família tá tendo aquela esperança, aquela
fé e... sabe? Eu acho assim que deve preparar primeiro assim a família desde o início até::: o
finalzinho... do tratamento... né? (...) Então, por causa disso... eu acho assim, que os médicos
tinham que pegar e conversar já com a família DESDE O INÍCIO e até ao longo do tratamento
e sempre dando informações, né? ...... eu acho assim, eu penso assim. (Familiar 11)

Como contraposição, houve os que defenderam a consideração do paciente como
participante central do processo de comunicação com a equipe e indicaram o desejo de que
profissionais conduzissem a comunicação diagnóstica, sem delegar esta função a familiares.
F5: Ele disse que enquanto a gente pudesse manter... em segredo, sem dizer o que era a doença,
era melhor, né?
(...)Pesquisadora: E aí o que é que você achou dessa orientação? O que é que você pensou?
F5: Eu fico com medo... dele saber. Não sei nem o que passa... não sei... Tem hora que da
vontade de eu falar...... que alguém, um médico falasse, conversasse com ele, explicasse, né?
...((segue em tom mais baixo)) Qual é o caso dele, né? Pra ele entender melhor. (Familiar 5)
Pesquisadora: como é que a senhora acha que a equipe deve fazer?
(...) F4: Dizer a VERDADE!
Pesquisadora: Dizer a verdade, pra todo mundo? Família, paciente todo mundo?
F4: Pro paciente! (...) Ser ser ((repete)) realista, né? ((bem baixo)) porque... ((volta ao volume
normal)) é melhor pra pessoa... ser/do que você tá fazendo uma coisa que... pra gente dizer,
né::?... Eu acho muito assim. O médico já tem todo, assim, um jeito, um... dizer (...)e isso o
médico deve fazer muito bem. (Familiar 4)

6.3.3.3 A informação como causadora de dano
Entre os aspectos da comunicação que emergiram das falas dos participantes esteve a
ideia da informação como causadora de dano para o paciente, relacionando-a a uma valoração
negativa. A alegação de proteção contra tal risco justificou o não falar em distintas situações:
a) o diagnóstico;
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Nós não falamos pra ele...... É todo jeito que ele tá pensando que aqui é o Hospital das
Clínicas...... nós não falamos pra ele com medo da reação dele (...) Ele não tá sabendo. Ele tá
sabendo que é uma ulcera. (Familiar 5)

b) o prognóstico;
Eu abri pra ela assim: Que ela tava com o pulmão danificado, que as químios vai ser pra::...
pra tra/ pra tentar diminuir os nódulos, diminuir as dores, mas não cheguei a falar abertamente,
dizer, assim, que ela pode ter só seis meses, um ano de vida, que aí, como ela já tem depressão,
ela pode se abater mais, né? (Familiar 3)
A gente achou assim, pra dizer que ela não tinha mais jeito ((fala mais rápido e um pouco mais
baixo)) esses negócio aí, mas ela já tava sofrendo ta::nto... ((passa a um ritmo mais lento)) e
também não::... Não ia influir mais em nada, né também?... ((volta ao ritmo e tom normal))
Dizer a men/a verdade, só pra ela sofrer mais? (Familar 4)

c) a retomada de assuntos e informações já passados ao paciente.
Justamente para ele não ficar pensando, pra não botar que vai morrer e::... até por conta que
ele as vezes ele tav/tá se alimentando/não tá se alimentando direito, né?... Aí, pra ele não ficar
pensando tão negativo, né? A gente... evita ficar falando, pra ele não... ficar mais deprimido
ainda. ((bem baixo)) já basta as dores. (Familiar 8)

Além da evitação mais completa de que o paciente entrasse em contato com informações
sobre seu estado de saúde, também foram identificadas resistências mais sutis. Alguns
familiares, ao falarem do diagnóstico médico, substituíram o câncer por outras doenças ou pela
possibilidade futura de desenvolver uma neoplasia.
O começo eu mesmo cheguei pra ela, disse que ((fala rápido)) era um caroço, que ela não
estava com C-A. (Familiar 7)
E:::: o meu pai... meu pai sabe que PODE estar com um tumor no intestino. (Familiar 9)

Outros optaram por adotar termos ou maneiras de falar pouco claras e ambíguas.
Agente sabe as/ “Ó, o senhor tá sentindo as coisas por causa do seu PROBLE::MA” (Familiar
6)
Pesquisadora: E quando você falam sobre o que ele tem, vocês falam que é um câncer?
F8: Não, a gente fala só que é um tumo::r... na próstata.
Pesquisadora: Um tumor na próstata. Ele en/ele entende o que é um tumor?
F8: Acho que sim.
Pesquisadora: Acha que sim?
F8: ((risos)) (Familiar 8)
Eu falei “Pai, deu um tumor”, “Ahh”, mas daí, ele ficou ficou ((repete))... demorou pra
perguntar se era benigno ou maligno. Ele demorou. Acho que ele pensava que eu ia falar, né?
Aí, depois de umas sema::nas assim, ele pegou e perguntou. Falei “Não pai, não é maligno...
É só um tumor, é um TUMOR::... entendeu?” (...). Também, assim, ele/não cheguei a falar que
não era maligno, assim, totalmente. Eu disse pra ele que o médico tinha falado que ERA UM
TUMOR. Aí ele “Não, ele não falou se era maligno ou benigno?”. Eu disse “Pai, não falou
não”. Aí deu a entender que nem eu sabia, né? ...E foi assim desta forma até quando ele soube
de tudo. (Familiar 11)
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6.3.3.4 Os limites da omissão e a comunicação como necessidade
Se a resistência em abordar o câncer ou a finitude – expressas na noção de que isto seria
um risco ou causaria dano – foi um dificultador da comunicação familiar-paciente no contexto
de adoecimento e transição para Cuidados Paliativos, outros elementos apresentaram-se como
facilitadores de tal processo. O reconhecimento dos limites da omissão, ou mesmo da mentira,
que podem ser aqui relacionados à afirmação de Jung (1948/2011r) de que "não se liquida uma
coisa declarando-a irreal" (p. 37), foi um dos elementos a propiciar uma abertura para a
comunicação mais franca, facilitando o contato com estes novos conteúdos a serem integrados
pela consciência.
Então é uma coisa que não tem como esconder, né? Ela sabe que já tinha acontecido com a
mãe, aí aconteceu com a irmã... Não tem como esconder se ela vai fazer um exame e o resultado
foi esse... ou aquele. Ela mesma pede, né? Não tem como você dizer “Não, não deu esse
resultado”. Ela sabe (...) Porque tem casos bem graves que não dá pra esconder, né? Se sente
uma dor? Aí você vai dizer que é outra coisa, mas aquela dor não vai passar porque é da
doença? Aí não tem como...... esconder. Tem que ficar claro, saber que é aquilo, né?... E ajudar
a ter fé, né? (Familiar 1)
Nunca escondemos nada de ninguém. Até porque esconder não vai adian/eu sempre achei
assim: esconder um problema não vai adiantar de nada... sempre pensei dessa maneira, por
mais que seja uma doença difícil, todos da família têm que saber. Não vai ajudar em nada..
“ahh tá” “tá bem”, “tá bem”, “tá bem” ((indica como se estivesse falando para os familiares))
Deus o livre, morre. E aí? “Mas você não falava que ‘tá bem’? Porque se ela morreu? Se tava
bem?” (Familiar 3)

Além deste ponto, que poderia ser sintetizado na afirmação de que não da para esconder
ou de que esconder é inútil, foi presente também a noção de que era necessário falar. Nesta, há
a perspectiva de que a comunicação mais aberta e franca no campo familiar representa uma
ferramenta importante no enfrentamento, prático ou emocional.
Aí o médico me chamou e me falou... aí ele pegou e disse que ela tava com um C-A, mas tava
já tava bem avançado, né? (...) Aí eu fiquei daquele jeito: Como é que eu vou dar a notícia pra
família? Como é que eu vou dar a notícia para ela, né? Porque...... eu tinha que falar pra ela.
Porque não adiantava ela ficar vindo pra cá... eu tinha que dar uma EXPLICAÇÃO da vinda
dela para cá tantas vezes. Então eu tinha que falar a verdade. Aí não adiantava eu... querer
tapar o sol com a peneira. (Familiar 2)

As categorias aqui elencadas não estiveram, entretanto, necessariamente separadas ou
excludentes na vivência dos entrevistados. O medo dos riscos e a necessidade de abordar o
assunto do adoecimento foram, inclusive, confrontados e representados em fala como motivo
de conflito interno.
Eu sei que eu sentia assim, uma coisa assim que ficava “não diz” e a outra ficava “você tem
que falar porque não vai ter... como você dizer o que que ela vem fazer tanto no hospital. Tem
que dizer!” (.,,) A minha ideia que ficava assim “Não, eu tenho que falar”... Aí a minha ideia
ficava assim “Não, eu não posso dizer não porque se não vai que ela piora, né?”. Que ela já
não estava bem, ou vai que .. que..... “Mas eu não posso ficar sem dizer, ficar comigo mesma.
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Porque, como é que eu vou... dizer pra ela o motivo dela vir tanto pro hospital”... Então eu tive
que falar mesmo. (Familiar 2)

6.3.3.5 Conseguir suportar
Tendo sido mostrado o papel desempenhado pelos cuidadores como mediadores da
comunicação equipe-paciente e indicados elementos identificados nas falas dos participantes
como dificultadores ou facilitadores da comunicação familiar sobre a situação de adoecimento
ou finitude, faz-se necessário abordar a capacidade de suportar a comunicação. Conforme já
referido, os familiares de pacientes com câncer em Cuidados Paliativos precisam lidar com uma
série de impactos emocionais e tarefas práticas. Em tal contexto a comunicação representa um
desafio de abrir espaço no campo familiar para entrar em contato com assuntos difíceis e pode
ser vivida como sobrecarga.
Destaca-se aqui o fato de a alguns terem sido delegadas tarefas da equipe – como o
repasse de informações sobre diagnóstico, prognóstico e tratamento. Mesmo nos casos em que
isto não ocorreu, ainda restou para o familiar a lida diária com as emoções vividas pelo paciente,
bem como com as resoluções, pendências, decisões e despedidas próprias da aproximação da
morte. Neste ponto somou-se à compreensão formulada – de modo mais consciente por uns e
menos por outros – sobre qual deveria ser a atitude tomada em relação à comunicação, a
capacidade de manejar e suportar os afetos despertados com a efetivação desta atitude.
Pesquisadora: como é que tu se sentiu de falar com ele sobre isso?
Ai, eu me senti assim meia::... oprimida Assim presa assim, sabe? Assim, assim ((repete)) uma
PENA de::... de num poder falar O MELHOR... ((fala em voz baixa)) né? assim, só, aí depois
passa tudo, ai:: ((volta ao volume anterior)) eu tento me sair também, aí pronto. Aí esquece
((risos)). (Familiar 11)

A Familiar 1, que se mostrou favorável à inclusão da mãe na comunicação com a
equipe, reconheceu o desejo expresso por esta de “não ser enganada” e afirmou que a paciente
estava ciente de tudo o que era tratado a seu respeito, adotou ao mesmo tempo uma atitude de
evitação do assunto na vida diária.
A gente evita falar muito... Né?... Dizer que tá assim... Evita falar muito, pra (não) tocar muito,
pra esquecer também, né? (...) Aí a gente não entra muito no assunto. (Familiar 1)

Já para a Familiar 8, cujo pai iniciou o acompanhamento na instituição menos de uma
semana antes da entrevista e participou de todos os contatos com os profissionais juntamente
com ela, a manutenção da comunicação nos assuntos práticos e a mudança de foco, com ênfase
na afirmação de resultados positivos, foram os recursos encontrados quando o pai trouxe à tona
o assunto da finitude.
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Eu falo pra vir, pra se ajeita::r... pra ele ficar calmo... ajeito ele... quando ele começa a fazer
“Ai, tô com dor”, aí a gente conversa, mas, assim, não é/FICA conversando (...) Eu digo só pra
ele ter paciê::ncia, aí dou os remédios, digo que vai passar, “tenha calma”... assim... só isso
mesmo. Aí levo pro hospital, ele “Ai meu Deus, vou morrer!”. Eu digo “Vai não homem! Tenha
fé em Deus”... ((bem baixo)) essas coisas (...) “Essa doença veio para me matar”. Eu digo
“Veio não homem. Tenha... paciência, que vai dar tudo certo. Tenha fé em Deus.” (...) Pra ele
ter MAIS FÉ, SE ACALMAR, que os remédios... nós vamos começar o tratamento – antes da
gente começar, né? – “Vai começar o tratamento”, “Nós estamos TENTANDO”. (Familiar 8)

A Familiar 2, buscando ouvir a mãe e garantir sua possibilidade de expressar os desejos
para o fim de vida e abordar outros pontos relacionados ao momento, precisou recorrer a
momentos de fuga quando chegou ao limite pessoal.
Pesquisadora: E como é que é pra ti quando ela vai conversar contigo sobre essas coisas, “que
você se prepare..”? Como você se sente?
Eu saio logo de perto! E começo logo a chorar, porque eu não aguento não (...) E é que eu sou
uma das mais fortes...... eu... sou uma das mais fortes. Quando ela vai falar aí (se enrola ao
falar) eu tento ficar escutando o máximo, mas tem horas que aí a gente tem que sair de perto
(...) Entendeu? Invento de tomar um café, invento que vou beber água. “Pera aí mãe, que eu
vou alí tomar água e daqui a apouco eu volto” (...) Aí eu vou lá, tomo um copo d`agua... respiro
um pouquinho e volto de novo. (Familiar 2)

A repressão de determinados conteúdos, entretanto, e a tentativa de evitar que o paciente
entre em contato com a possibilidade da sua morte também tem consequências afetivas que o
familiar terá que manejar. Na fala da Familiar 9, está expressa a tensão afetiva em torno da
comunicação com o paciente, indicando a carga energética mobilizada por tal questão.
EU penso eu ((repetições)), que se eu contar eu tô matando ele mais ainda. E as vezes eu penso
também que se ele morrer e eu não tiver contado, fico com a consciência pesada. Eu tô entre a
cruz e a espada. (Familiar 9)

A mesma participante, ao optar por falar com o paciente e seus outros familiares sobre aquilo
que lhe foi informado pelo médico, significativamente indica este processo de fala como “Tirar
esse peso, né? De mim, né?”.
6.3.3.6 Preferências do familiar para si e sua atitude em relação ao paciente
Outro elemento associado às escolhas e ações dos cuidadores familiares em relação à
sua condução da comunicação com o paciente, no contexto de adoecimento e transição para
cuidados paliativos, foi a preferência dos próprios familiares ao se projetarem na situação do
paciente.
Que eu acho que... acho que tudo na verdade... Você falando a verdade, por mais que seja
ruim... você tem que falar. Eu pelo menos, se eu um dia descobrisse alguma coisa, eu quero que
digam pra mim... pra mim poder procurar os meios para eu poder achar de eu me ficar boa,
né? Tá entendendo? E do mesmo jeito foi o caso dela. O que eu pensei foi isso aí. (Familiar 2)
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((suspira)) Que não me escondessem! Que não me escondessem, me contassem a verdade, pra
mim fazer o que eu queria fazer. ((voz fica mais chorosa)) Por isso que eu não acho justo e/ eu
esconder dele. Não acho justo, né? (Familiar 9)
EU queria saber (...) Por isso que eu sou a favor de que ele saiba a informação... mas minha
mãe ((esposa do paciente)) já não é (...) Porque a minha mãe já diz que não queria saber
((risos)). Ela diz “Ah, se fosse meu caso, já não queria que ninguém dissesse”. (Familiar 10)

Esta relação mais linear, entretanto, de equivalência entre o escolhido para si e o
efetivado para o paciente não pode ser generalizada para todos os participantes. A possibilidade
de acessar informações sobre a própria saúde foi expressa como um desejo de todos os
entrevistados caso fossem eles a enfrentar o adoecimento, sendo inclusive defendida de modo
enfático mesmo para cenários de pior prognóstico.
Pesquisadora: Então você já me disse que você, se um dia passasse por isso, ia querer que lhe
dissessem..
F2: Eu quero que me dissessem NA HORA! Aliás, eu não quero que o médico diga PRA
NINGUÉM primeiro, diga primeiro PRA MIM! ... Diga pra mim... aí depois eu digo pro resto
do povo. (Familiar 2)
Pesquisadora: como é que a senhora ia querer que tratassem com a senhora?
F4: A verdade! (...) É melhor. Eu acho.
Pesquisadora: Mesmo que fosse uma verdade difícil?
F4: Pronto “Você só tem seis meses de vida. Vamos tratar até lá, vamos passar bem até lá,
vamos trat/ o que é que você quer fazer? O que é que você tem direito? Você tem direito disso,
você quer fazer o que? Você quer ajudar quem? Você quer deixar s/o que? Pra quem”. Eu
queria logo. (Familiar 4)
Pra mim, con... éh, contar logo tudo, né? (Familiar 7)

Por outro lado, esses mesmos entrevistados nem sempre se posicionaram de maneira
favorável ao acesso a informações pelos pacientes concernentes a seu estado de saúde. Observase, com efeito, que o reconhecimento de que a vivência subjetiva de familiares influencia sua
atitude perante o paciente não significa que isto resultará de modo simplista em um fazer para
o outro o que se deseja para si. É necessário, então, retomar a limitação vivenciada na
comunicação familiar-paciente a partir da tentativa de evitar o contato com conteúdos
desagradáveis, reprimindo sua expressão, para evitar que venham à tona no campo familiar
afetos que não se consegue suportar.
No caso da Familiar 6 pode-se, relacionando alguns pontos já apresentados nas
categorias anteriores, observar este padrão de evitação do afeto. A entrevistada perdeu a mãe e
outros familiares em decorrência do câncer e, no momento da entrevista, acompanhava um pai
já fisicamente debilitado. Adicionalmente, ela tivera um nódulo identificado recentemente em
sua mamografia e aguardava biopsia para investigação de malignidade, além de ter retirado um
tumor de pele três meses antes. Desde o início da entrevista, mostrava-se bastante mobilizada
e com grande demanda de fala, sendo inclusive difícil concluir a leitura do TCLE, pois a cada
parágrafo a participante já começava a falar de seus momentos junto ao pai. A fala, todavia, se
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direcionava a uma descrição detalhada dos cuidados práticos e mudava de assunto quando as
perguntas enfocavam suas emoções. F6 chega a afirmar que está tranquila, ainda que demonstre
ansiedade importante. Ao ser questionada de sua preferência caso fosse ela a paciente, afirma
que “queria saber (...) Porque hoje em dia tá normal... essa doença, né?... Tá normal. Nas
melhores famí::lias, éh, vem no branco, vem no... em todos. Tá normal...”. A fala afirma uma
tranquilidade e normalização da situação, que também é expressa ao falar da possibilidade de
morte do pai – “se for pra ele::... passar mais uns tempos com a agente, tudo bem. Se não for...
Deus quem sabe...” – porém, em ambos os casos, conteúdo e emoção parecem desconectados.
Ao tocar no termo câncer os limites da participante se tornam mais claros.
Ele sabe, que ele e/operou da próstata, e tudo, mas a gente não diz assim as::/ éh “Pai, o senhor
tá com ((bem baixo)) ca((não completa palavra))” A gente NÃO fala (...) A gente sabe as/“Ó, o
senhor tá sentindo as coisas por causa do seu PROBLE::MA. Tá mais, o senhor tá sentindo
mais DO::R?” Aí quando ele sente mais dor, ele CHO::RA, ele vem assim. “Não pai, chora
não que o seu remédio já vai já chegar. Depois de tomar o senhor melhora”. Pronto, aí assim
a gente vai levando. (Familiar 6)

A proposta consciente de que não se deva “esconder” o diagnóstico, assim, é flexibilizada para
evitar o contato com determinados conteúdos de carga afetiva mais intensa.
Éh... hoje em dia ninguém é pra enganar mais ninguém, né? Dizendo... embora que a agente
não diga... “Ó, o senho tá com esse... tumor. Vai morrer amanhã ou depois” Não pode, né?! A
gente diz “Ah, o senhor tá com esse proble::ma, a gente vai trata::r. O senhor vai tomar um
remédio, vamos fazer um exame, vai operar”. (Familiar 6)

A situação relatada traz marcada semelhança com um trecho escrito por Jung
(1934/2011a) no parágrafo inicial de seu texto “A alma e a morte”:
Se o homem que envelhece sente um pavor secreto ou mesmo um temor mortal ao pensamento
de que suas expectativas razoáveis de vida agora são apenas de tantos e tantos anos, então nos
lembramos penosamente de certos sentimentos que trazemos dentro do nosso próprio peito,
desviamos o olhar para o outro lado e encaminhamos a conversa para outro assunto. (p. 362)

Adicionalmente, cabe destacar o fato de que a projeção ocorre de maneira inconsciente,
de modo que aquelas dimensões não reconhecidas e aceitas em si são transferidas para o objeto
– o paciente – com apoio em um gancho nele percebido. Recorrendo novamente a pontos
expostos em categorias anteriores, a vivência de impotência provocada pela falta de controle
sobre a doença pode ser reprimida desde uma postura do cuidador mais rígida em relação às
próprias emoções e que busca um fortalecimento do controle exercido pelo eu, transferindo
para o sujeito adoecido toda a percepção de fragilidade e incapacidade.
As reflexões de Guggenbühl-Craig (2008), citadas brevemente na categoria sobre a
infantilização do paciente, podem contribuir para ampliar a compreensão deste fenômeno.
Segundo o autor, o arquétipo, definido como potencialidade inata de comportamento, é
despertado muitas vezes em situações típicas envolvendo mais de um sujeito – mãe-filha,
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curador-ferido, vilão-vítima, entre outras. Os dois polos do arquétipo, contudo, estão como
potencialidade no indivíduo e, quando um é constelado no exterior, seu oposto é também
mobilizado interiormente. Sobre tal dualidade o autor declara:
Não é fácil, para a psique humana, suportar a tensão das polaridades, O ego ama a clareza e
tenta sempre erradicar a ambivalência interior. Essa necessidade de situações inequívocas pode
acarretar em uma cisão dos polos arquetípicos. Um polo poderá ser reprimido e continuar
operando no inconsciente, possivelmente causando distúrbios psíquicos. A parte reprimida do
arquétipo poderá ser projetada sobre o mundo exterior. (p. 86)

O Familiar 7 foi ilustrativo desta situação. Filho mais novo da paciente, relata uma
mudança no seu lugar dentro do sistema familiar desde a descoberta do câncer da mãe, com
irmãos que antes não falavam com ele voltando a manter contato e passando a tratá-lo bem
devido ao papel desempenhado como cuidador da paciente. Sua fala indica a vivência de um
impacto emocional e medo de perder a genitora no momento inicial da descoberta, mas, no
momento da entrevista, a postura mantida é de controle emocional, juntamente à afirmação de
que “está sendo tudo bem”. O complexo reprimido encontra expressão por meio de indicadores
na fala, que, ao abordar o diagnóstico, se mostra cortada, hesitante e confusa.
Eh.. deu C-A no... nos lábios grosso/do lábios grosso do... do grosso/do fino/entre a a vagina
((hesita e repete algumas palavras)) disco/de colo de útero, alguma coisa assim. (Familiar 7)

Na nova configuração do sistema familiar, ele assume a função de tomar as decisões e
direcionar a maneira como cada coisa será tratada. A comunicação com a paciente passa pela
modificação de informações dadas pela equipe médica e apresenta-se como unidirecional, indo
dele à sua mãe com determinações de como esta deve se portar.
O começo eu mesmo cheguei pra ela, disse que ((fala rápido)) era um caroço, que ela não
estava com C-A ((volta ao ritmo normal)), mas sim que.. ah ela também é uma fumante... apesar
de tudo... eu disse a ela que se ela não diminuísse no cigarro dela, se ela acabasse mais de fazer
as coisas que... ela é ex-costureira, aí tenta ficar fazendo as coisas, assim, coisa pesada, depois
ela fica sentindo dores... se ela não diminuir e:: também se alimentar... isso não... e se ela se
alimentar bem... se tornaria um câncer, né? (...) Ela é uma pessoa muito impaciente... então a
cada espera eu fui conversando com ela e fui entran/tentando entrar na mente dela, mandando
ela ter calma. (Familiar 7)

A mesma posição é sustentada, de modo marcado, em relação aos irmãos, cujas opiniões
não são consideradas com a justificativa de que “como eu já não era muito apegado a eles,
então pra mim tanto faz como tanto fez, eu tô querendo é a recuperação da minha mãe, né?”.
As possibilidades de perda ou divisão do controle são, assim, repetidamente negadas ou
evitadas.
foi só difícil que o irmão ((do entrevistado)) o irmão chegou, né? E abraçou ela começou a
chorar e falou pra ela ((que ela estava com câncer)), né? Só que aí ela também depois... como
eu sou muito apegado a ela, que eu sou mais novo, depois que ele saiu eu conversei com ela e
contei pra ela o que eu já tinha falado antes ((que ela não estaria com câncer)), ela acreditou
mais em mim do que nele, né? (Familiar 7)
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6.3.3.7 Reconhecimento da perspectiva do paciente
Finalmente se chega à questão do reconhecimento da perspectiva dos pacientes por seus
familiares, ponto em que podem ser articuladas outras categorias já abordadas. Esta se exprime
como bem relevante, pois a comunicação precisa ser flexível e adaptada às necessidades e
possibilidades dos que dela participam para que possa contribuir da melhor maneira com o
enfrentamento do adoecimento por câncer e transição para Cuidados Paliativos.
Em minha prática profissional, pôde-se manter contato mais de uma vez com a
afirmação de que o familiar poderia conduzir o processo de comunicação sobre diagnóstico e
prognóstico com o paciente, pois o conhecia bem. Além dos aspectos legais e éticos envolvidos
na transferência de uma responsabilidade profissional para a família, faz-se necessário
considerar se conhecer o paciente é suficiente para que sua perspectiva da situação seja levada
em conta pelo familiar que dele cuida.
A subjetividade do observador sempre participa em algum grau de sua percepção e,
como já foi exposto ao se reportar ao conceito de projeção, só é possível acessar o mundo desde
si (von Franz, 1999). Neste sentido, a percepção que o cuidador familiar pode formular sobre a
vivência do paciente sempre receberá algum grau de influência de sua vivência subjetiva. Isto,
entretanto, pode ocorrer em medidas variadas, mais ou menos propícias à consideração das
distintas perspectivas envolvidas e ao respeito à autonomia. As dinâmicas familiares observadas
se organizaram numa gradação entre dois polos, indo do relacionamento com o paciente como
objeto – que passivamente recebe as consequências tanto do câncer como das decisões daqueles
que o cercam – ao seu reconhecimento como sujeito ativo em sua vida e em seu processo de
adoecimento, tratamento e finitude.
O primeiro ponto foi a consideração sobre a capacidade do paciente de compreender seu
contexto e perceber as mudanças ocorridas no próprio corpo. Afirmar a um paciente que vive
um processo de progressão da doença que ele está melhorando ou que está tudo bem passa por
negligenciar sua capacidade de perceber o próprio organismo. Complementarmente, a
dificuldade em suportar os afetos despertados pelo contato com o sofrimento daquele que está
sendo acompanhado pode levar o cuidador a uma atitude de evitação e negação que prejudique
inclusive a avaliação daquilo que é verbalizado pelo paciente.
Uma análise de vários pontos da entrevista com a Familiar 8 evidencia semelhante
situação. Segundo a mesma, ela e o pai seriam ambos mais tímidos e retraídos, não partindo
nem de uma nem de outro a iniciativa de tocar no assunto do adoecimento.
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(se) ele perguntar alguma coisa, eu respondo...((bem baixo)) só isso mesmo. ((volta ao tom
normal)) Ele não fala muito também não... ((mais baixo)) só na dele também. (Familiar 8)

Na sequencia da entrevista, no entanto, relata que o pai costuma expressar, quando está
sentindo dor, que vai morrer, ao que ela responde, lhe dando remédios e afirmando que isto não
vai ocorrer e que ele deve ter calma e fé.
Eu digo só pra ele ter paciê::ncia, aí dou os remédios, digo que vai passar, “tenha calma”...
assim.. só isso mesmo. Aí levo pro hospital, ele “Ai meu Deus, vou morrer!”, eu digo “Vai não
homem! Tenha fé em Deus”... ((bem baixo)) essas coisas. (Familiar 8)

Quando questionada sobre o que acredita que o P8 compreenda de sua condição de
saúde, indica que, mesmo ele tendo sido informado do diagnóstico, acha que o pai não
compreende a gravidade do quadro.
Eu acredito que não. Ele não tenha, assim, real noção d/do quão grave é a doença (...) Não, eu
acho porque ele realmente não, eu acho que ele não en/não sabe do teor realmente da doença...
assim, ele sabe QUE TEM, mas não sabe o grau... de... da gravidade que é. Eu acho qu/eu
acredito que não (...) Não, ele sabe que é grave, mas eu acho que ele não sabe, assim, o estado
que é MUITO GRAVE, assim. (Familiar 8)

Ao falar sobre a possibilidade de perder o pai e começar a chorar, a negação se
intensifica e, em um movimento de compensação do medo, afirma que acredita que ele vá ficar
curado. O mesmo movimento parece também dificultar o reconhecimento dos exemplos que
ela mesma relatou acerca da compreensão que o paciente tem da gravidade de seu quadro e da
necessidade do mesmo de falar sobre isso.
Semelhante dinâmica foi observada na entrevista da Familiar 11. Ela refere o pai como
“MUITO OTIMISTA” e afirma que ele não toca no assunto do adoecimento e que a percepção
dele é de que vai ficar curado.
Ele nem fala muito. Ele, a única coisa que fala assim é que::, que vai ficar bom, né? (...) Ele tá
assim com a expectativa de que o médico não vai passar nenhuma rádio mais pra ele, que ele
tá curado e de que ele vai... só tomar os remédios que o médico vai ficar passando pra ele e
ficar vindo só fazer avaliações de mês em mês ou de seis em seis meses. (Familiar 11)

Porém, um relato de conversa do pai com outros familiares, que ela teria ouvido, mostra cenário
bem diverso.
Já ouvi ele falar assim... pros parentes da minha mãe, né? Minha vó, minhas tias... ((fala bem
rápido)) que tá entregue nas mãos de Deus. Ele disse que já está preparado... que ele é
evangélico também, ele já está preparado e tá entregue nas mãos de Deus. Deus que sabe de
tudo. (Familiar 11)

Analisando ambos os casos, é possível chamar atenção para que, ainda que certo
isolamento e introversão sejam esperados do sujeito que envelhece e entra em contato com seu
processo de morrer (1930/2011g), a necessidade do paciente de abordar a aproximação da morte
e expressar suas emoções pode não ser reconhecida, mesmo quando verbalizada.
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Atitude diversa foi expressa no estar atento às relações do sujeito adoecido com o
ambiente externo e interno, bem como na identificação, pelo familiar, de que, além do que é
dito ao paciente, este também acessa sua vivência.
Ele tá sabendo que é uma ulcera... a não ser que ele tenha.. eh.. se dado conta, né? Que não é
só uma ulcera HOJE, né?(...) Porque a gente tinha tentado se controlar de não chorar na
presença dele, né? Aí hoje ele viu a gente chorando, ligando... pros irmãos ((chorando)) pras
irmãs.. e.. e aí eu não sei, acho que ele deve tá entendo que não é só uma ulcera, né? O problema
dele (...) Mas nós também não falamos nada ainda. (Familiar 5)
Pesquisadora: hoje por exemplo, se eu perguntar pra ela se ela TEVE um C-A, o que é você
acha que ela ia me dizer?
F7: Eu CREIO que ela ia falar que sim.
Pesquisadora: Mas isso nunca foi dito pra ela diretamente?
F7: Não (Familiar 7)

Como um passo seguinte na consideração da subjetividade do paciente, pode-se apontar
a constatação, pelo familiar, de que o paciente apresenta não só uma percepção, mas também
opiniões, posicionamentos e desejos relativamente à condução da comunicação sobre seu
estado.
Ela sempre pede que não engane, “que não engane”, né? Que ninguém quer ser enganado.
(Familiar 1)
Pesquisadora: Certo. E a senhora acha que, se alguém fosse perguntar isso pra dona R., o que
é que ela ia dizer? O que é que ela preferiria?
F4: Que seja/fosse a verdade. (Familiar 4)

Neste ponto do processo, é significativo destacar o fato de que tanto a Familiar 6 como
a Familiar 11 responderam às perguntas sobre qual achavam que seria preferência do paciente
para a condução da comunicação com suas escolhas ou justificativas para a atitude que
tomaram.
Pesquisadora: Como a senhora acha, se a gente fosse fazer essa pergunta PRA ELE, o que é
que ele ia dizer?
F6: Porque eu a:::cho... que ele... já passou o que passou com a mãe, né? ((segue explicando
porque avalia que se deveria poupar o paciente)). (Familiar 6)
Pesquisadora: (ele) ia preferir que os médicos conversassem direto com ele ou chamasse no
canto, conversasse com você? Que você acha que ele ia preferir disto?
F11:Ah, num sei, eu acho que pra mim mesmo, porque acho assim que ele ia ficar ma::is... Eu
num sei, cair numa depressão profunda... sabe? ((Segue explicando porque avalia que seria
melhor passarem as informações para ela que para o paciente)). ((Familiar11)

Já a Familiar 10, que vivenciava um processo de entrada gradual em contato e aceitação
da aproximação da morte do pai – tendo relatado, inclusive, o sonho com a chuva, analisado
anteriormente – demonstra não ter considerado a perspectiva do paciente até então. A pergunta
feita na entrevista, entretanto, a põe em contato com a questão em um momento em que ela já
se mostra mais disponível para considerá-la.
Pesquisadora: se eu fizesse essa mesma pergunta que eu fiz (pra ti) pro teu pai, o que é que tu
acha que ele responderia?
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F10: ((demora, pensa)) É uma boa pergunta... eu não sei (...) ((reflexiva)) Não cheguei a
perguntar isso a ele...... Mas eu acho que ele falaria que “É bom, né? Saber...”, que ele diria
alguma coisa do tipo.
Pesquisadora: Tá... mas não é uma coisa que até hoje vocês tenham falado sobre isso? E nem
que tu tenha pensado sobre esse assunto?
F10: Não... É uma boa pergunta. Eu realmente não parei pra pensar sobre isso. Ele QUER
realmente saber ou não? (...) Éh, porque o sentimento é mais de proteção, porque a gente::...
tá tratando como criança, entendeu? Mas meu pai é muito lúcido (...) E::... e eu sei que muita
coisa ele vê, pergunta, quer saber porque, mas como eu não falo, ele também não entra em
detalhes (...) essa pergunta realmente não foi feita até agora...... É uma boa pergunta a se fazer,
tá vendo? (Familiar 10)

Em tal contexto familiar, o paciente conta para a filha um sonho bastante representativo
da dinâmica de aceitação e negação vivenciada por ambos.
Ele tava bem n/n/na beiradinha de um penha::sco... e ele dizia “Ah, vou pro outro lado”. Ele
dizia que tinha uma pessoa do lado dele, CONHECIDA, mas ele não lembra o rosto nem lembra
quem era. Só sabe que conhecia essa pessoa... e ela dizia “Não, você não vai p/ você tem que
ficar aqui comigo”. Aí ele dizia “Não, eu vou passar”... Aí ela dizia “Você não vai conseguir
passar”, aí ficavam na teima os dois. Aí ele conseguia passar e dizia pra ela “Eu não disse pra
ti que eu ia passar?”. Pronto. (Familiar 10)

Cabe ressaltar que, ainda que o sonho tenha sido do paciente, o símbolo nele expresso
é representativo da dinâmica familiar mais ampla. Seria a pessoa conhecida – mas não
identificada – a filha, a família ou uma parte da alma do sonhador que ainda se encontra apegada
ao lado de cá e não o quer deixar fazer sua travessia? Simbolicamente, talvez, todas estas
estejam expressas. É possível perceber que a imagem ressoou em sua filha e cuidadora, mesmo
que o motivo para tal ainda permaneça inconsciente para ela.
E esse dele u/uma pessoa dizer que ele não ia conseguir fazer uma coisa e ele conseguir... por
algum motivo esses dois ficaram na minha cabeça. (Familiar 10)

Ainda que não tenha sido possível investigar as associações pessoais do sonhador – já
que ele não participou da entrevista – Jung (1934/2011a) indica que as mudanças de local são
tema recorrente nos sonhos que precedem a morte. Também Freitas (2010) relata que nestes
sonhos costumam ser representadas barreiras entre o mundo dos vivos e dos mortos, o penhasco
que separa o lado para o qual vai o paciente do lado em que fica aquela que não o quer deixar
ir.
Retomando o assunto do reconhecimento da opinião dos pacientes, segue-se a ele a
questão do respeito a esta opinião na atitude tomada pelo familiar.
Ela ia querer que contasse também (...)Ia querer que contasse... Aliás ela já tinha falado já (...)
Que, se um dia ela adoecesse, ela queria que dissessem pra ela, não escondessem dela...
entendeu? Realmente ninguém.. eu não escondi e ninguém escondeu. (Familiar 2)

F2, mostrou esforçar-se pelo respeito à decisão da paciente de falar sobre seus desejos
para o fim de vida, ainda que ouvir a mãe tocar em tais assunto lhe fosse custoso, mas relatou
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precisar interromper o assunto em determinados momentos, buscando alívio no afastamento
para “tomar um copo de água”.
Já o Familiar 7, ainda que demonstre reconhecer a preferência da paciente, não se
baseou nela ao decidir sobre seu posicionamento. A partir do lugar hierárquico que passou a
ocupar no sistema familiar com o adoecimento da P7, sustentou uma atitude autocentrada.
F7 ((responde rapidamente)): Ela ia falar que queria saber de tudo.(...) É que ela, todo mundo
ela fala “Eh, que todo mundo nasceu foi pra morrer mesmo, não foi pra ficar em cima da terra”.
Aquele jeito de gente, né? do interior pro outro mesmo.
Pesquisadora: Tá, e... imaginar que ela ia querer saber de tudo foi uma coisa que tu pensou
pra decidir como ia falar com ela ou não foi o principal? Teve outras coisas que tu levou mais
em consideração pra decidir?
F7: Não, foi tudo pra mim::... agora AGORA ((repete)) pra mim foi tudo normal... Foi mais
pensar tipo, fiquei mais pensando assim o que o que ((repete)) eu ia falar com ela, né? Mas
como eu sei que ela acredita muito em mim... e como eu sou muito apegado a ela e ela muito
apegada a mim, então tudo que eu diria... seria o ideal pra ela. (Grifo nosso – Familiar 7)

Assim, evitava por diferentes vias – seja confrontando a paciente, seja a ignorando – entrar em
contato com os afetos despertados pela possibilidade da morte de sua mãe.
Então isso aí eu sei que ela tá falando é de boca pra fora (...) Então, quando ela fala isso, pra
mim é de boca pra fora mesmo. Agora agora agora ((repete rapidamente)) nem ligo. (...) (Antes)
incomodava, que eu falava assim “Mulher, como é que que tu quer ver/como é tu quer ver
((repete)) teus netos, teus bisnetos ainda, que tu fala que quer tanto ver?” ...Aí ela pega “Ahh..”
aí fica pra aculá. Aí eu, pra evitar também de eu... de falar alguma coisa com ela, eu saia mais
de casa. (Familiar 7)

Observa-se, com efeito, que o reconhecimento do paciente como sujeito ativo em seu
adoecimento, tratamento ou aproximação da morte, passou por reconhecê-lo como alguém
capaz de relacionar-se e perceber seu contexto, capaz de ter um posicionamento próprio e de
decidir por si – ou seja, alguém em condições de recorrer às próprias funções da consciência
para percepção e julgamento da realidade. A personalidade do paciente, todavia, ainda não se
esgota aí. Estes mesmos pontos elencados podem ser também considerados em relação à
comunicação sobre outros assuntos na vida do paciente, que não apenas sua saúde. O impacto
causado pelo diagnóstico de câncer ou pelo prognóstico desfavorável pode constelar um
complexo que se sobreponha à personalidade do paciente, assimilando-o à imagem do doente
ou do moribundo (Arrais & Jesuino, 2015). Isto pode ser observado na entrevista da Familiar
2, que, sendo uma das familiares que buscou reconhecer e respeitar a perspectiva da paciente
em relação à própria saúde, teve atitude diferente em relação à possibilidade da P2 de
acompanhar outros desafios vivenciados na família. Aquela que foi referida como “mãezona”,
após o adoecimento, parece ter tido sua imagem deslocada de tal função pela F2.
Tipo... eu não gosto muito de falar com ela sobre.. se tiver algum problema ((na família)) (... )
Então esse tipo de assunto eu evito... de falar pra ela. Entendeu? Pra ela não ficar a parte de
nada que tá acontecendo assim. NADA que seja desagradável vai para ela. A gente não fala.
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Entendeu? (...) As vezes ela fica sabendo, porque aquelas... ela é aquelas, assim, BE::M ligada
nas conversas... (Familiar 2)

Na amiga da paciente 4, por sua vez, observou-se situação contrária.
A gente só fala sobre política, porque ela é DOIDA por política, ela vivia DE::NTRO. Ela vinha
de Brasília na época da política pra poder ficar no outro lado, o lado da gente... brigando
mesmo, LÁ DENTRO. E agora ela é do mesmo jeito. Ela sabe TUDO. Ela tá na cama, mas as
negada passa informação pra ela ((risos)). Sabe o que vai acontecer... Que::: quem é que não
vai, quem é que vai brigar, porque que fulano tá fazendo isso. Sabe tudo. Quando a gente vem
na ambulância, ela vem conversando. (Familiar 4)

Ainda que ela reconhecesse a preferência da paciente por ter acesso claro a informações
sobre sua saúde, e, inclusive, acreditasse que isto deveria ser considerado, assumiu na sua
interação com ela a reprodução do que fora determinado pelo irmão da P4 e sustentou a negação
do prognóstico. Demonstrou, todavia, justamente nos assuntos alheios ao adoecimento, o
reconhecimento da subjetividade da paciente e o resgate da sua história.
6.4

AMPLIFICAÇÃO SIMBÓLICA: A COMUNICAÇÃO EM SAÚDE COMO
ORÁCULO
Finalmente, para concluir a apresentação e discussão dos resultados da pesquisa, propõe-

se a consideração de elementos mitológicos que auxiliem na compreensão e articulação dos
pontos expressos. O método de amplificação proposto por Jung se mostra como acréscimo e,
em certa medida, contraposição ao das associações livres, expandindo estas associações além
da dimensão pessoal. Os conteúdos pessoais são, assim, postos em comparação aos de outros
sujeitos e a produtos da história das religiões, mitos, contos populares e expressões culturais
em geral (Pieri, 2002). Jung (1935/2011o) indica que este método provém da filologia e
“consiste simplesmente em estabelecer paralelos” (p. 99) com o objetivo de facilitar a
compreensão.
Penna (2009), ao apresentar o processamento simbólico arquetípico e aproximar a
Psicologia Analítica das metodologias qualitativas, traz este método de identificação de
paralelos para a análise de dados coletados por meio de entrevistas. Neste sentido, as próprias
categorias apresentadas já foram construídas por meio de paralelos em que os participantes
forneceram material de amplificação um para o outro e também as conexões teóricas traçadas
se enquadram dentro do mesmo processo. As expressões mitológicas vêm, então, acrescentar
outro ponto de vista sobre o objeto aqui investigado. No caso desta pesquisa, o oráculo, figura
recorrente na mitologia grega, apresentou-se como motivo que pode contribuir para a
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compreensão da comunicação na área da saúde e das relações estabelecidas entre os que estão
nela envolvidos.
A relação entre a Mântica, arte do adivinho ou profeta, e a Iátrica, arte de curar ou
Medicina, é presente nos mitos de vários heróis gregos e recorrente a tal ponto que Brandão
(1995b) afirma que “tal é a conexão entre Mântica e Iátrica, que é impossível separar os dois
tópicos” (p. 49). Os exemplos mais fortes desta conexão, entretanto, podem ser destacados nas
figuras de Apolo e de seu filho Asclépio.
Apolo precede o filho como médico em Epidauro e exerce sua arte para o bem do corpo
e purificação da alma. É o deus da Medicina e do Oráculo de Delfos, centro religioso e político
de grande importância na Grécia clássica. A tal centro iriam aqueles que buscavam orientação
para consultar-se com a Pítia, ou Pitonisa. A sacerdotisa de Apolo era figura central dos ritos
dos quais também participavam os sacerdotes e os consulentes. Em determinado momento, esta
descia sozinha a uma pequena sala, o ádyton, lugar sagrado e inacessível sob o templo, enquanto
os sacerdotes formulavam as perguntas em voz alta na sala ao lado. Posteriormente no ritual, a
Pítia balbuciaria palavras entrecortadas, que seriam recolhidas, redigidas e interpretadas pelos
sacerdotes (Brandão, 1995a).
Enquanto as questões levadas ao Oráculo de Delfos podiam ser dos mais variados temas,
a cidade de Epidauro consagrou-se como verdadeiro centro de cuidados com a saúde. Tendo
sido educado pelo centauro Quirão, ou Quirón, o herói-deus Asclépio assume o lugar ocupado
por seu pai, Apolo, em Epidauro, e lá desenvolve sua escola de Medicina. Ruinas desta escola
podem ser visitadas até o presente e dela descendeu Hipócrates, considerado pai da Medicina.
A Mântica ocorria no santuário de Epidauro de maneira diversa de Delfos. Nele, os que
buscavam saúde iriam para dormir e receber em sonho a visita de Asclépio. Tais sonhos seriam
depois narrados aos sacerdotes que os interpretariam (Brandão, 1995a).
Como primeiro ponto de conexão, pode-se destacar que a comunicação no campo da
saúde, assim como os conhecimentos acessados por meio do oráculo, trata de informações que
versam não só sobre uma situação presentemente vivida pelo sujeito, mas também apontam
para desenvolvimentos futuros em sua vida. Do ponto de vista psicológico, um diagnóstico
oncológico e seu prognóstico serão para a família mais do que apenas classificação médica,
serão um indicativo do destino – sentido – que se desenha para aquele sujeito, colocando
familiares e pacientes em contato com a morte como finalidade da vida. Também as respostas
alcançadas em Delfos ou Epidauro, mesmo quando o que se buscava era saúde orgânica,
envolviam o desenvolvimento do conhecimento sobre si (Brandão, 1995a). O tipo de olhar para
a saúde vai ao encontro da perspectiva dos Cuidados Paliativos (WHO, 2002) de atenção à
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saúde física, psicossocial e espiritual, bem como a função da troca de informações entre oráculo
e consulente concorda com a noção de que abordar a situação de saúde pode ser um
impulsionador de desenvolvimentos mais amplos da personalidade (Arrais & Jesuino, 2015).
O paciente, como aquele que busca o oráculo, precisa de uma resposta que diz respeito
a si e que necessita inclusive de sua participação. Para um, esta ocorre pela via das informações
expressas à equipe em consultas e exames; para outro, pela via das perguntas ou dos sonhos
que são narrados aos sacerdotes. Ainda que o sujeito traga, ou melhor, seja a matéria prima com
base na qual se acessará o diagnóstico/prognóstico ou a profecia do oráculo, ele precisa da
participação de um iniciado capaz de chegar a locais que lhe são inacessíveis. O ádyton, apenas
acessível à Pítia, e as partes do ritual só por ela desempenhadas, colocam-se em relação com
aquilo que só pode ser feito ou visto pelo médico, na cirurgia, no exame de imagem ou ainda
em outras de suas técnicas e instrumentais dos quais depende a investigação da condição de
saúde do sujeito adoecido. Por sua vez, a linguagem misteriosa da Pítia ou dos sonhos
inspirados por Asclépio talvez fossem confusos de forma semelhante ao que a linguagem
biomédica pode ser para os pacientes atendidos.
Estando explicitada a conexão entre a comunicação no contexto da saúde e a expressão
arquetípica da figura mitológica do oráculo, faz-se fundamental abordar os paralelos possíveis
com a participação do cuidador familiar. Variações em torno do motivo do oráculo e da profecia
na mitologia serão, assim, esclarecedoras, relacionando-se com variações nas atitudes e nas
funções de familiares.
O mito de Narciso denota uma configuração significativa da dinâmica do sistema
familiar em torno da profecia, da Mântica. Por ocasião de seu nascimento, a beleza descomunal
de Narciso, foi ao mesmo tempo, motivo de júbilo e apreensão para sua mãe, a ninfa Liríope.
Ele era mais belo do que os deuses e, com medo dos riscos que isto pudesse trazer à sua vida,
a mãe busca o mais célebre mântis para consultar se Narciso viveria muitos anos. A resposta
que recebe é “se ele não se vir”. São, pois, tomados os cuidados para que a criança cresça sem
ver a própria imagem. Já adulto, Narciso se vê pela primeira vez refletido em fonte de água
cristalina da qual se aproxima para matar a sede. Encanta-se de tal forma por aquele que enxerga
que, buscando alcançá-lo e sem perceber que este belo homem é ele mesmo, acaba por se
afogar, cumprindo assim o que fora profetizado (Brandão, 1995a).
No mito, a informação sobre o destino de Narciso é entregue a sua mãe enquanto ele é
ainda criança e, neste sentido, dependente de seus cuidados. Ele, não tendo participado da
escolha de como reagir à profecia, recebe as consequências da atitude tomada por Liríope que,
buscando proteger o filho, tenta evitar seu contato com o risco apontado na profecia. Mesmo
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com esta tentativa de proteção, ou talvez, com o auxílio dela, a previsão tragicamente se
consuma. Aquilo que foi dito pelo mântis é tomado no sentido de uma maldição a ser evitada.
O mesmo padrão ocorre no conto de fadas da Bela Adormecida, porém em torno da maldição.
Aurora é amaldiçoada ainda criança com a previsão de que irá espetar o dedo em uma roca e
morrer – sendo a morte atenuada para o sono a partir de uma contra maldição – ao que seus pais
respondem com a tentativa de evitar qualquer contato da menina com semelhante objeto. Nunca
tendo tido contato com este, a princesa cresce sem saber o que seja e sem conhecimento do que
está previsto para si. Na primeira vez que vê uma roca, fura seu dedo e cai em sono profundo
do qual só será despertada tempos depois pelo príncipe. Novamente, a proteção almejada pelos
pais não só se mostra ineficaz como conduz o sujeito a chegar vulnerável e despreparado para
enfrentar aquilo que sua vida lhe reserva.
Os paralelos com elementos observados nas entrevistas são diversos. O mito de Narciso
e o conto da Bela Adormecida aproximam-se das famílias cujo cuidador esteve à frente na
interação com a equipe e tomada de decisões, mantendo o paciente em lugar mais passivo.
Nestes casos, os filhos assumiram o lugar de pais de seus pais, indo ao encontro do que foi
relatado por Garcia (2014), ao discorrer sobre filhos que se deparam com o envelhecimento dos
genitores. Os pacientes, por sua vez, ainda que fossem adultos e lúcidos, estiveram em alguns
casos no lugar da criança – de Narciso ou Aurora – sobre cujo futuro os pais são informados e
que é considerada como alguém que passivamente precisa ser cuidado e protegido. Conforme
apresentado na categoria “A infantilização do paciente”, isto foi expresso na forma de se referir
aos cuidados práticos com o paciente e também na atitude de cuidadores que aparentaram não
reconhecer no sujeito adoecido a capacidade de falar sobre si e de ouvir aquilo que a ele se
refere. Este padrão, entretanto, não se mostrou como algo escolhido ou assumido
conscientemente, com exceção da Familiar 10, a qual, entrando em um processo de tomada de
consciência durante a própria entrevista, expressa de modo sintético a configuração de tal
padrão no campo familiar.
Éh, porque o sentimento é mais de proteção, porque a gente::... tá tratando como criança,
entendeu? Mas meu pai é muito lúcido (...) e eu sei que muita coisa ele vê, pergunta, quer saber
porque, mas como eu não falo, ele também não entra em detalhes.

Para estes cuidadores, as informações passadas pela equipe chegaram como previsão
trágica ou maldição a ser evitada. Para proteger o paciente, buscou-se evitar seu contato com o
que foi identificado como ameaça. Não se toca no assunto do câncer ou da finitude, assim como
a Narciso se evita o contato com o espelho ou a Aurora com a roca. O mito, porém, é claro em
expressar que a proteção almejada é inútil e pode inclusive ser a tentativa de negação que abrirá
o caminho para concretizar a previsão. Na entrevista com a Familiar 4, por exemplo, é
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levantado por ela o risco de que a paciente não tome o devido cuidado com seus ossos da coluna
fragilizados por uma metástase, pois seu irmão a informou de que a cirurgia teria resolvido o
problema, quando, na realidade, esta teve que ser interrompida por se constatar que a doença
estava mais avançada do que o esperado e a intervenção planejada não seria possível.
Em contraste com o mito de Narciso, pode-se retomar a relação entre o oráculo e a cura
em Epidauro. No templo de Esculápio, os pacientes ocupam lugar mais ativo e por meio da
troca de informações, da comunicação, sobre seus sonhos podem alcançar melhor estado de
saúde. Aqui, mais do que um mal que é dito – maldição – sobre o futuro do sujeito, há uma
troca que visa à ampliação do autoconhecimento.
Se por uma perspectiva, que já foi apresentada, os sacerdotes que participam da
interpretação dos sonhos em Epidauro podem ser tomados como os médicos que interpretam
os sinais e sintomas narrados pelos pacientes, por outra perspectiva, podem ser observados
como os familiares que ajudam a traduzir ao paciente aquilo que foi dito pelo médico –
Esculápio e seu sinal expresso no sonho. A função de intérprete da profecia do oráculo, e a
organização desta troca em torno de três eixos, também está em Delfos, quando os sacerdotes
desempenham a função de apresentar as perguntas à Pítia e de registrar, interpretar e transmitir
sua misteriosa resposta aos consulentes. Em ambos os casos, se relaciona à família o papel de
intermediário e auxiliar exercido pelos sacerdotes que participam ativamente da troca – entre
Pítia ou Asclépio e os consulentes – nela deixando as marcas da sua perspectiva, mas sem
excluir do processo o paciente. Assim como identificado nas entrevistas acerca da mediação
exercida pelos familiares entre equipe e paciente, os sacerdotes são porta-vozes das dúvidas dos
consulentes, tradutores do oráculo e, assim, são também filtros da informação passada.
Entre as distintas representações mitológicas do oráculo e da profecia, assim como entre
as variadas modalidades de comunicação equipe-família-paciente, há uma variação central do
valor atribuído ao que é dito e do papel exercido pelo sujeito de cuja vida e destino se trata. Se
a comunicação é tomada como maldição ou caminho para o autoconhecimento, bem como se
ao paciente é destinado lugar de passividade e infantilidade, ou é reconhecido seu papel de
sujeito ativo, muda-se o modo como se organiza a comunicação em saúde.
Complementarmente, ser capaz de reconhecer a perspectiva do paciente não se mostrou como
tarefa simples, passando pela própria vivência subjetiva de familiares do processo de
adoecimento e transição para Cuidados Paliativos e exigindo destes disponibilidade para entrar
em contato e deixar emergir no campo familiar conteúdos dolorosos e difíceis de lidar.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
Serão retomados neste capítulo os principais pontos abordados no curso de todo o

escrito, de maneira a destacar os resultados alcançados na investigação, demarcando, também,
sua abrangência e limites. Com efeito, serão indicadas possíveis consequências práticas do
conhecimento produzido, bem como pontos que necessitam maior aprofundamento, surgindo
como temas possíveis para pesquisas futuras.
Sem que tenham sido intencionalmente buscadas, algumas características se destacaram
na composição da amostra do estudo: pacientes idosos e acompanhantes filhas. Considerandose que, como trabalho qualitativo, não se pretendeu aqui uma generalização estatística dos
achados, mas uma compreensão em profundidade dos processos, tal configuração não
representou um problema e os dados citados foram incluídos como elementos de análise. Cabe,
entretanto, apontar a possibilidade de que outras organizações da comunicação familiarpaciente possam ser encontradas caso as características dos sujeitos pesquisados sejam diversas,
tais como pacientes jovens ou relacionamento conjugal entre paciente e cuidador. Considerando
a dificuldade em investigar grupos potencialmente minoritários, novas pesquisas poderiam ser
realizadas já com foco específico na construção da amostra, gerando resultados
complementares aos aqui expressos. A questão dos cuidadores homens pode ser ressaltada
como campo para expansão da pesquisa, inclusive com possibilidades de investigar a relação
entre o envolvimento dos familiares do gênero masculino na assistência ao paciente e padrões
arquetípicos de vivência do masculino e do feminino.
Quanto à maneira como se deu o encaminhamento e ocorreu a transição para Cuidados
Paliativos, apresentou-se uma variabilidade de situações que não pode ser resumida a um
modelo específico entre as definições apontadas pela OMS para este tipo de assistência. Não
sendo possível identificar um padrão quanto à forma e ao momento em que se dá esse início de
transição para um novo tipo de cuidado, será relevante para o profissional paliativista, ao
receber pacientes e seus familiares, considerar de maneira individualizada o contexto que
ensejou seu encaminhamento, bem como a compreensão e as expectativas que estes trazem.
Adicionalmente, pesquisas posteriores sobre o assunto poderiam ampliar a compreensão sobre
como, quando e por que pacientes são referidos para equipes especializadas de Cuidados
Paliativos em instituições oncológicas, possibilitando um confronto entre as propostas para a
área e sua incorporação prática no cotidiano dos serviços de saúde.
Indo para o tema específico da comunicação, é possível destacar a forte participação
que a família demonstrou na qualidade de mediadora da comunicação equipe-paciente, sendo
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identificáveis desdobramentos positivos e negativos desta participação. Cuidadores situaramse no sentido de potencializar as trocas entre os sujeitos adoecidos e a equipe, contribuindo para
a adequação da linguagem médica, bem como para a expressão de dúvidas do paciente. Em
alguns casos, entretanto o cuidador chegou a desempenhar tarefas de responsabilidade dos
profissionais, como a comunicação do diagnóstico e prognóstico para o paciente. Destaque-se
o fato de que – à exceção de uma entrevistada, que relatou ter ido intencionalmente a consulta
com oncologista sem o paciente – a inclusão ou exclusão do paciente em momentos de
comunicação entre equipe e família apareceu nas falas como iniciativa de profissionais, que
chegaram a orientar familiares sobre contar ou não ao paciente sobre sua situação de saúde.
Decidir sobre como lidar com tal responsabilidade resultou em atitudes diversas nos familiares
e relacionou-se, conforme expresso nas categorias, tanto com as considerações sobre os
possíveis danos e benefícios imaginados, como com movimentos menos conscientes de
aceitação ou negação e evitação do assunto. Alguns participantes, inclusive, expressaram a
preferência de que profissionais pudessem falar diretamente com pacientes sobre sua condição.
O funcionamento descrito condicionou à atitude adotada pelo familiar o acesso do
paciente a informações que lhe diziam respeito, com comprometimento de sua autonomia.
Recomenda-se, com efeito, que a participação de familiares no processo de comunicação possa
ser aproveitada durante as consultas, quando em acordo com a aceitação do paciente, mas sem
que sejam transferidas a eles responsabilidades dos profissionais. Aqui é significativo retomar
que o familiar responsável pelo acompanhamento em consultas e tratamentos nem sempre
correspondeu ao responsável pelos cuidados diários em domicílio. Assim, a inclusão do
paciente como centro do processo de comunicação, além de garantir os benefícios já expostos
nos capítulos iniciais – tais como o respeito aos seus direitos e vontades e a facilitação de sua
elaboração psíquica – traria também a vantagem de que ele possa ser fator de continuidade das
informações sobre sua saúde nos distintos espaços em que transita e nos variados cuidados que
recebe.
Ainda que, seguindo a recomendação exposta, a comunicação sobre diagnóstico,
prognóstico e tratamento passasse a ser assumida mais integralmente pela equipe que
acompanha o paciente, outras dimensões da comunicação continuariam como específicas da
relação entre pacientes e familiares. Além de poder retomar as informações técnicas recebidas
em outros momentos, influindo em sua compreensão e integração, a interação diária na família
mostrou-se como campo para a lida com a possibilidade da morte, para falar sobre os
sentimentos e para participar em acontecimentos da vida familiar e social alheios ao
adoecimento.
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Os familiares, contudo, nem sempre conseguiram suportar o contato com os afetos
despertados por tais conteúdos. A percepção da comunicação como fonte de dano e sofrimento
foi exibida como motivo para evitação de assuntos relacionados à doença. Já a constatação de
que não se conseguiria impedir que o paciente vivenciasse seu adoecimento, que a morte é uma
realidade que atinge a todos, e que a comunicação poderia ser um recurso necessário ao
enfrentamento de tal momento esteve associada a atitudes mais abertas em relação ao falar
sobre o diagnóstico e prognóstico com o paciente.
Neste ponto, a linguagem simbólica constante nas referências aos sonhos e à
espiritualidade mostrou-se importante para que aspectos emocionalmente mais difíceis
pudessem ser abordados e assim, gradualmente, integrados à personalidade consciente, tanto
de pacientes como de familiares. Paradoxalmente, mesmo o recurso à fé para afirmar a crença
em uma cura improvável, pode abrir espaço para que o medo da morte pudesse ser reconhecido
e trabalhado. Não se recomenda com isso que a religiosidade seja “receitada” para pacientes e
suas famílias, mas que haja uma atitude de acolhimento com tais expressões para que os
símbolos espontaneamente trazidos por eles possam ser trabalhados.
Finalmente, faz-se fundamental destacar o fato de que, mesmo em casos em que o
entrevistado reconheceu que o acesso a informações sobre a doença e à possibilidade de falar
sobre o assunto seriam benéficos para ele mesmo – quer na condição de acompanhante, quer
na de paciente hipotético – isso não garantiu que atitude correspondente fosse mantida no
concernente à comunicação com o paciente. A capacidade maior ou menor do familiar de
reconhecer o paciente como sujeito ativo de seu processo de individuação, nele incluídos
adoecimento e morte, mostrou-se, então, como ponto central para o entendimento de variadas
atitudes expressas no referente à comunicação no contexto de adoecimento e transição para
Cuidados Paliativos.
Retoma-se aqui a imagem do oráculo com as diversas configurações indicadas, nas
quais foram identificados paralelos com a comunicação familiar-paciente. Em um ponto há a
equivalência do paciente à criança indefesa e incapaz de responder por si, ou mesmo de saber
dos desafios que a esperam, e do familiar ao adulto, que busca inutilmente protegê-la das
previsões trágicas que lhe foram indicadas. No outro cenário o paciente está no lugar daquele
que busca o oráculo como caminho de cura – de seu ser e não necessariamente de seu corpo –
e o familiar é aquele que o auxilia, tanto a colocar suas questões para o oráculo, como a
compreender suas respostas.
As vivências junto ao paciente tiveram intensos impactos afetivos nos familiares, de
sorte que facilitar que estes possam elaborar e integrar tais conteúdos se faz relevante, tanto
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para seu próprio processo de individuação como para que, tendo maior consciência de sua
vivência, consigam estar abertos a perceber a perspectiva do paciente. Mesmo o contexto
restrito das entrevistas foi aproveitado pelos cuidadores como espaço de expressão emocional
e reflexão sobre suas vivências, indicando que, ainda que não tenham ativamente buscado um
espaço de escuta, usufruíram dele quando o tiveram à disposição. Neste sentido, reforça-se a
importância da consideração da família como objeto de atenção da equipe no contexto dos
Cuidados Paliativos, destacando-se o papel específico da Psicologia no atendimento à demanda
aqui suscitada.
Adicionalmente, ressalta-se a importância de garantir que a possibilidade de o paciente
falar e ser ouvido sobre suas vivências de adoecimento ou finitude não seja condicionada à sua
comunicação com o familiar. Assim como foi identificado que o familiar pode atuar de maneira
benéfica na compreensão das informações médicas pelo paciente, mas a tarefa da comunicação
diagnóstica e prognóstica não pode ser a ele delegada pelo médico sem que lhe seja uma
sobrecarga e comprometa a autonomia do paciente, o mesmo é válido para a atenção às
necessidades psicológicas apresentadas por este. Se a comunicação familiar-paciente pode ser
fonte de apoio mútuo e contexto propiciador de desenvolvimento, há de se considerar, também,
a possibilidade de que o familiar não consiga perceber a necessidade de fala do paciente, ou
que, mesmo a notando, não se sinta em condições de lidar com ela. Cabe, então, à Psicologia
não se furtar à tarefa de garantir o espaço onde o sujeito que se depara com os limites do seu
corpo e a possibilidade de sua morte pode dizer aquilo que os que o circundam não conseguem
escutar.
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APÊNDICE A – Strings de busca
-Pubmed
1# (cancer OR neoplasia OR neoplasias OR oncologia OR cancerologia OR oncology OR
cancerology OR neoplasms) = 3405188
2# (“cuidados paliativos” Or “medicina paliativa” OR “palliative care” OR “hospice care” OR
“terminal care” OR “end-of-life” OR palliative OR hospice) = 106655
3# (família OR familiares OR “saúde da familia” OR cuidadores OR “relações familiares” OR
family OR relatives OR “Family members” OR “Patients family members” OR “family health”
OR caregivers OR “family relations”) = 1056090
4#(brasil OR brazil OR brasileir* OR Brazilian) = 273622
5# (“comunicação” OR “comunicação de más noticias” OR “comunicação em saúde” OR
“revelação da verdade” OR “communication” OR “truth disclosure” OR “diagnosis disclosure”
OR “prognosis disclosure” OR “bad news” OR “truth-telling” OR “health communication”) =
304062
1# AND 2# AND 3# AND 4# AND 5# = 9
- Medline
1#(cancer OR neoplasia OR neoplasias OR oncologia OR cancerologia OR oncology OR
cancerology OR neoplasms*) AND ((cuidados AND paliativos) OR (medicina AND paliativa)
OR (palliative AND care) OR (hospice AND care) OR (terminal AND care) OR end-of-life OR
palliative OR hospice) AND (família OR familiares OR (saúde AND da AND familia) OR
cuidadores OR (relações AND familiares) OR family OR relatives OR (Family AND members)
OR (Patients AND family AND members) OR (family AND health) OR caregivers OR (family
AND relations)) AND (comunicação OR (comunicação AND "de" AND más AND noticias)
OR (comunicação AND "em" AND saúde) OR (revelação AND da AND verdade) OR
communication OR (truth AND disclosure) OR (diagnosis AND disclosure) OR (prognosis
AND disclosure) OR (bad AND news) OR truth-telling OR (health AND communication))
AND (brasil OR brazil OR brasileir* OR Brazilian) = 10
-SCOPUS
1#

(

TITLE-ABS-KEY

( cancer OR neoplasia OR neoplasias OR oncologia OR cancerologia OR oncology OR
cancerology

OR

neoplasms* ) )

AND

( TITLE-ABS-KEY ( "cuidados

146

paliativos" OR "medicina paliativa" OR "palliative care" OR "hospice care" OR "terminal
care"

OR

end-of-life

OR

palliative

OR

hospice ) )

AND

( TITLE-ABS-

KEY ( família OR familiares OR "saúde da familia" OR cuidadores OR "relações
familiares" OR family OR relatives OR "Family members" OR "Patients family
members"

OR

"family

health"

OR

caregivers

OR

"family

relations" ) ) AND ( ALL ( brasil OR brazil OR brasileir* OR brazilian ) ) AND ( TITLEABS-KEY ( comunicação OR "comunicação de más noticias" OR "comunicação em
saúde"
disclosure"

OR
OR

"revelação da verdade"
"diagnosis disclosure"

OR
OR

"communication"
"prognosis disclosure"

OR
OR

"truth
"bad

news" OR "truth-telling" OR "health communication" ) ) = 48
- Web of Science
1# TOPIC: (cancer OR neoplasia OR neoplasias OR oncologia OR cancerologia OR oncology
OR cancerology OR neoplasms*) Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCISSH, ESCI Timespan=All years = 1,888,338
2# TOPIC: (“cuidados paliativos” Or “medicina paliativa” OR “palliative care” OR “hospice
care” OR “terminal care” OR “end-of-life” OR palliative OR hospice) Indexes=SCIEXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Timespan=All years = 60,622
3# TOPIC: (família OR familiares OR “saúde da familia” OR cuidadores OR “relações
familiares” OR family OR relatives OR “Family members” OR “Patients family members” OR
“family health” OR caregivers OR “family relations”) Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI,
A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Timespan=All years = 2,298,384
4# TOPIC: (brasil OR brazil OR brasileir* OR Brazilian) Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI,
A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Timespan=All years = 195,043
5# TOPIC: (“comunicação” OR “comunicação de más noticias” OR “comunicação em saúde”
OR “revelação da verdade” OR “communication” OR “truth disclosure” OR “diagnosis
disclosure” OR “prognosis disclosure” OR “bad news” OR “truth-telling” OR “health
communication”) Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI
Timespan=All years = 544,511
1# AND 2# AND 3# AND 4# AND 5# = 3
- BVS
1# (cancer OR neoplasia OR neoplasias OR oncologia OR cancerologia OR oncology OR
cancerology OR neoplasms) AND (cuidados paliativos OR medicina paliativa OR palliative
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care OR hospice care OR terminal care OR end-of-life OR palliative OR hospice) AND
(família OR familiares OR saúde da familia OR cuidadores OR relações familiares OR family
OR relatives OR family members OR patients family members OR family health OR caregivers
OR family relations) AND (comunicação OR comunicação de más noticias OR comunicação
em saúde OR revelação da verdade OR communication OR truth disclosure OR diagnosis
disclosure OR prognosis disclosure OR bad news OR truth-telling OR health communication)
AND (instance:"regional") AND (instance:"regional") =33
- Scielo
1# (cancer OR neoplasia OR neoplasias OR oncologia OR cancerología OR oncology OR
cancerology OR neoplasms*) AND ("cuidados paliativos" OR "medicina paliativa" OR
"assistência paliativa" OR "palliative care" OR "hospice care" OR "terminal care" OR end-oflife OR palliative OR hospice) AND (família OR familiares OR "saúde da família" OR
cuidadores OR "relações familiares" OR family OR relatives OR "Family members" OR
"Patients family members" OR "family health" OR caregivers OR "family relations") AND
(comunicação OR "comunicação de más noticias" OR "comunicação em saúde" OR "revelação
da verdade" OR communication OR "truth disclosure" OR "diagnosis disclosure" OR
"prognosis disclosure" OR "bad news" OR "truth-telling" OR "health communication") =12
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APENDICE B – Roteiro da entrevista semiestruturada
-Como está sendo para você acompanhar o adoecimento de seu familiar?
-O que você tem vivido lhe faz pensar na sua própria saúde/vida?
-Qual a sua relação com o paciente e como ela foi afetada pelo adoecimento?
-Como você percebe o restante da sua família nesse momento?
** - O que você espera desse novo ambulatório no qual vão começar o acompanhamento
(Ambulatório do Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos)?
-Como é sua comunicação com seu familiar adoecido?
.Você e ele falam sobre questões relacionadas à doença?
.Você acredita que ele compreende bem o que se passa com sua saúde?
.Como você acha que deve se portar em relação a informações sobre o estado de saúde dele?
Porque?
.Existe algum tema que você evite falar com ele?
.Como você se sente sobre falar com ele acerca do que está acontecendo?
* - Se fosse você que estivesse adoecido, como gostaria que tratassem informações sobre
sua doença e expectativa de vida?
-Como você acha que a equipe deve conduzir a comunicação com seu familiar?
* - Como você imagina que seu familiar prefere que tratem informações sobre a doença e
expectativa de vida dele?
** - Você teve algum sonho nesse período que o marcou?
.Como foi o sonho?
.Como você se sentiu em relação a ele?
.Você tem alguma impressão sobre o significado deste sonho?
.Por que você acha que esse sonho o marcou?
.O que você pode me dizer sobre (elemento específico do sonho)?
** - O paciente conversou com você acerca de algum sonho que ele teve nesse período?
.Como foi o sonho?
.O paciente lhe falou como se sentiu em relação a ele ou se tinha alguma impressão
sobre o significado deste sonho?
.Ele fez alguma outra observação sobre o sonho?
* Item acrescentado após realização do ensaio de aculturação
** Item acrescentado após qualificação
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APÊNDICE C – Dados gerais dos participantes da pesquisa
- Nome:
- Idade:
- Gênero:
- Grau de Instrução:
- Local de Moradia:
- Ocupação:
* - Estado civil:
- Parentesco com o paciente oncológico em Cuidados Paliativos:
- Dados do paciente:
- Nome:
- Idade:
- Número do Prontuário:
- Local de moradia:
- Tipo de Câncer:
- Tratamentos atuais:
**- Tratamento já realizados:
**- Data do primeiro atendimento na instituição:

* Item acrescentado após realização do ensaio de aculturação
** Informação retirada do prontuário
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APÊNDICE D – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)
Caro (a) Senhor (a),
Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Você não
deve participar contra a sua vontade. Por favor, leia com atenção este documento e tire todas as
dúvidas. Sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta que desejar, para que todos os
procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. O Comitê de Ética deste hospital revisou e
aprovou este estudo. É garantido o direito e a liberdade de negar-se a participar do estudo ou
retirar o seu consentimento quando desejar, sem ter qualquer prejuízo.
Eu, Rebecca Holanda Arrais, Psicóloga e mestranda do Programa de Pós-graduação em
Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo (USP) e orientanda da Profª. Drª. Elisa Maria
Parahyba Campos, venho por meio deste convidá-lo a participar como voluntário de uma
pesquisa intitulada “CUIDADOS PALIATIVOS E DIFICULDADES DO FAMILIAR NA
COMUNICAÇÃO: aspectos psicodinâmicos”. O objetivo do estudo é investigar os processos
psicológicos envolvidos na comunicação familiar–paciente.
Caso você aceite participar deste estudo, cabe informa-lo que o mesmo será realizado
através de entrevista semiestruturada, com gravação de áudio e registro por escrito de
informações consideradas relevantes pela pesquisadora. Caso seja necessário consultaremos o
prontuário de seu familiar existente no hospital para coletar informações complementares.
Os riscos envolvidos na participação nesta pesquisa são apenas o desconforto possível
em falar de temas que podem ser difíceis para você. A pesquisadora compromete-se a, caso
necessário, interromper a entrevista para fornecer suporte psicológico imediato e em seguida
realizar encaminhamento para serviço apropriado.
Diante desses esclarecimentos, convido o (a) senhor (a) a participar do presente estudo,
sua participação é livre e exigirá sua disponibilidade de tempo. Vale ressaltar que o(a) senhor(a)
não terá despesas pessoais para o em qualquer fase do estudo. Também não há compensação
financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será
absorvida pelo orçamento da pesquisa.
Os dados obtidos serão mantidos em sigilo e utilizados somente para a elaboração desta
pesquisa. Os resultados serão organizados e apresentados em eventos científicos nacionais e
internacionais e publicados em revistas científicas pertinentes. Dou-lhe a segurança de que a
qualquer momento terá acesso às informações sobre os procedimentos e benefícios
relacionados ao estudo, inclusive para resolver dúvidas que possam ocorrer. Em caso de dúvidas
sobre o estudo, poderá comunicar-se com a pesquisadora responsável:
Nome: Rebecca Holanda Arrais
Instituição: Universidade de São Paulo
Endereço: Rua Professor Jacinto Botelho, 500, ap 400 CEP: 60810-050. Telefone para
contato: 011 931030103
E-mail: rebecca.arrais@gmail.com
Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa,
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto do Câncer do Ceará.
Rua Papi Júnior, 1222 – 6º Andar – Anexo I, Rodolfo Teófilo – CEP: 60.430-230, FortalezaCE; Fone/Fax: (85)3288.4653. O CEP é a instância do Instituto do Câncer do Ceará
responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas
envolvendo seres humanos na instituição.
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia
será arquivada pelo pesquisador responsável. Estas duas vias serão rubricadas em todas as suas
páginas e assinadas, ao seu término, pelo Sr (a) ou por seu representante legal, assim como pelo
pesquisador responsável, devendo as páginas de assinaturas estar na mesma folha.
Desde já, agradeço a sua colaboração para o desenvolvimento desta pesquisa.
Rebecca Holanda Arrais / Psicóloga e aluna do Mestrado da USP.
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TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Eu, ____________________________, número do RG/Órgão expedidor
(__________________), declaro que tomei conhecimento do estudo acima mencionado, tendo
sido devidamente esclarecido (a) da sua finalidade, das condições de minha participação e dos
aspectos legais, concordo voluntariamente em participar. Declaro ainda que li cuidadosamente
este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive a oportunidade
de fazer perguntas sobre seu conteúdo, como também sobre a pesquisa e recebi explicações que
responderam por completo minhas dúvidas. E declaro estar recebendo uma via assinada deste
termo.
Fortaleza, ____ de _______ de 201_.

Assinatura do Participante

Assinatura do pesquisador
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ANEXO A – Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa

INSTITUTO DO CÂNCER DO
CEARA - ICC
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: CUIDADOS PALIATIVOS E DIFICULDADES DO FAMILIAR NA COMUNICAÇÃO:
aspectos psicodinâmicos
Pesquisador: Rebecca Holanda Arrais
Área Temática:
Versão: 1
CAAE: 61189116.6.0000.5528
Instituição Proponente: Instituto do Cancer do Ceara
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 1.791.250

Apresentação do Projeto:
O projeto busca investigar os processos psicodinâmicos presentes na comunicação entre o familiar e o
paciente oncológico em cuidados paliativos. A pesquisa busca compreender como os familiares lidam com
vários fatores como: o adoecimento do paciente, seu agravamento, a ida para os cuidados paliativos e como
lidam com a finitude, tanto a sua como a do outro. A pesquisa se propõe identificar os modos de
comunicação entre familiar e paciente e o que os primeiros afirmam sobre as percepções e a vontade dos
pacientes sobre seu estado. Desta forma se busca perceber a partir da vivência subjetiva do familiar e a
comunicação estabelecida com o paciente, possíveis caminhos de melhora na assistência a esses
pacientes. A pesquisa enfatiza a importância da comunicação em saúde relacionando-a com o princípio da
autonomia do paciente. Não é possível falar corretamente em autonomia se não há uma adequada
comunicação com o paciente, seja sobre o seu diagnóstico, seja sobre as possibilidades de tratamento. O
paciente tem que ter condições de expressar sua vontade e de tê-la respeitada. Internacionalmente cresce a
aceitação de uma comunicação aberta e também adequada às necessidades de informação que variam de
acordo com o paciente. Em contextos marcados pelo paternalismo e o assistencialismo, como nos países
latinos, isto se mostra mais difícil, diferentemente dos países anglo-saxões onde se valoriza mais a
liberdade individual. Embora cresça o número de profissionais que informam o
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Bairro: RODOLFO TEÓFILO
UF: CE
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paciente sobre o seu diagnóstico de doença grave, no Brasil a dificuldade desta comunicação permanece.
Esta dificuldade cultural de comunicar o diagnóstico/prognóstico de doenças graves verifica-se tanto nos
profissionais de saúde quanto nos familiares. Há a tendência de evitar que o doente obtenha acesso a uma
informação considerada triste e difícil, quando muitas vezes o paciente já tem consciência disso ou então já
desconfia. Como fruto dessa abordagem, familiar e paciente passam a lidar com o sofrimento de forma
isolada, gerando uma verdadeira "conspiração do silêncio". Mas o não falar sobre o problema não o torna
menos real. A não informação sobre o estado de saúde do paciente dificulta a elaboração psíquica deste.
Por isso a comunicação satisfatória deve ser definida levando em conta o contexto e as particularidades de
cada paciente. Uma vez que o familiar encontra-se em uma posição intermediária entre o paciente e a
equipe médica, ele desempenha um papel fundamental. Por isso a compreensão dos processos
psicodinamicos presentes na relação familiar-paciente pode contribuir para um melhor atendimento do
paciente oncológico em cuidados paliativos.

Objetivo da Pesquisa:
Compreender os processos psicodinamicos envolvidos na relação familiar-paciente oncológico em cuidados
paliativos.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Os riscos estão associados aos possíveis desconfortos em lidar com temas delicados para os sujeitos
implicados na pesquisa. Os benefícios serão indiretos à medida que a pesquisa pode gerar resultados que
irão contribuir para uma maior atenção aos pacientes e aos familiares.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Utilizando entrevistas semi-dirigidas, a pesquisadora se propõe atingir o número de 10 entrevistados. Está
prevista também a coleta de dados de prontuários dos pacientes daqueles familiares que serão
entrevistados.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
A pesquisa apresenta o TCLE.
Recomendações:
Sem recomendações
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Sem pendências
Considerações Finais a critério do CEP:
O Colegiado do CEP acompanha o parecer do relator, aprovando o projeto sem quaisquer
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CEP: 60.441-700
UF: CE
Município: FORTALEZA
Telefone: (85)3288-4653
Fax: (85)3228-4653
E-mail: eco@hospcancer-icc.org.br
Página 02 de 03

155

INSTITUTO DO CÂNCER DO
CEARA - ICC
Continuação do Parecer: 1.791.250

restrições.
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento

Arquivo

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
do Projeto
ROJETO_751030.pdf
Outros
Parecer_Tecnico.pdf

Postagem

Autor

Situação

18/10/2016
17:25:45
18/10/2016
17:17:27
18/10/2016
17:15:56
18/10/2016
17:14:52

Rebecca Holanda
Arrais
Rebecca Holanda
Arrais
Rebecca Holanda
Arrais

Aceito

Projeto_Completo_Plataforma_Brasil.pdf

18/10/2016
17:14:14

Rebecca Holanda
Arrais

Aceito

Folha_de_Rosto.pdf

18/10/2016
17:13:30

Rebecca Holanda
Arrais

Aceito

Outros

TFD.pdf

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
Folha de Rosto

TCLE.pdf

Aceito

Aceito
Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
FORTALEZA, 25 de Outubro de 2016

Assinado por:
Marcelo Gurgel Carlos da Silva
(Coordenador)
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