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As implicações psicológicas, tanto na etiologia quanto na terapêutica do 
câncer vêm despertando um crescente interesse, originando estudos e pesquisas. A 
forma com que o paciente vivencia a doença, sua auto-percepção de bem ou mal-
estar parecem contribuir na evolução biológica da enfermidade, podendo constituir-
se em co-fator terapêutico. Assim, a avaliação da Qualidade de Vida tem sido 
acrescentada nos estudos clínicos junto à eficácia e à segurança do tratamento. 
Buscando aproximação ao conceito Qualidade de Vida e a compreensão do 
fenômeno “estar com câncer” este estudo foi delineado dentro de uma trajetória 
metodológica abrangendo aspectos quantitativos e qualitativos. Na primeira etapa foi 
aplicado o instrumento de avaliação de Qualidade de Vida desenvolvido pela 
Organização Mundial de Saúde – WHOQOL-bref. A pesquisa foi realizada com 50 
pacientes adultos, de ambos os sexos, em tratamento de diferentes tipos de câncer no 
Centro de Oncologia do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas/SP e com 
70 voluntários-controle, residentes na mesma cidade. Os grupos não apresentaram 
diferenças estatisticamente significativas em relação aos aspectos psicológico, 
satisfação com a saúde e qualidade de vida. Na segunda etapa foram  entrevistados 
15 novos pacientes em tratamento no mesmo Serviço. Fundamentada na metodologia 
qualitativa fenomenológica, partiu das questões norteadoras: “O que significa para 
você o termo Qualidade de Vida?” e “Como está a sua vida?”. Da análise dos 
discursos surgiram 05 temas para a primeira questão – Qualidade de Vida 
significando: 1) ter saúde; 2) ter autonomia financeira, conforto, satisfação das 
necessidades básicas; 3) viver bem na dimensão dos afetos, das relações familiares, 
das amizades; 4) cuidado e 5) um conceito abrangente. Em relação à segunda questão 
11 foram os temas encontrados, os quais foram agrupados em 03 categorias 
abrangendo o passado, o presente e o futuro na dimensão da vida dos entrevistados. 
Após essa análise foi realizada síntese compreensiva dos resultados e aproximação 
entre os dois métodos utilizados. Nas considerações finais são discutidos os aspectos 
estudados, bem como o papel da Psicologia em direção à melhoria da assistência 
nessa área. 
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