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RESUMO 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo, 
realizada através de um estudo bibliográfico. Tem como intuito descrever sobre as 
contribuições da atuação do psicólogo no contexto hospitalar junto ao paciente 
oncológico e sua família. As estatísticas na área da saúde apontam o câncer como 
uma doença de maior incidência, a qual não se encontra na programação da vida de 
ninguém e quando a pessoa e a família se vê diante desse diagnóstico, geralmente 
ocorre um grande impacto em ambos. Diante deste diagnóstico é comum que apareça 
várias dúvidas, medos e angústias que perpassam por todas as fases da doença.  
Portanto esse trabalho aborda as possíveis contribuições da atuação do psicólogo 
durante todo o processo da doença (diagnóstico, tratamento e estágio avançado) junto 
a esse paciente e sua família, além de descrever as dificuldades e atravessamentos 
da atuação desse profissional no contexto hospitalar. Essa pesquisa aponta que 
atuação do psicólogo é indispensável no tratamento do paciente oncológico, pois, atua 
auxiliando no processo de enfrentamento da doença e dos eventos estressantes que 
esta envolve, além de auxiliar no tratamento, ao qual o paciente passa por períodos 
longos de internação e tratamento farmacológico agressivo, bem como os seus efeitos 
colaterais. Desta forma essa atuação contribui auxiliando para que paciente e sua 
família consigam lidar de uma melhor forma com alteração de seu comportamento, 
tais como: desmotivação e depressão, além da possibilidade de recidiva.   

 

Palavras – chave: Psicologia hospitalar, paciente, cancer, família. 
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ABSTRACT 

 

The  present  work  consistrin  a  qualitative  descriptive  study,  carried  out  through  
a bibliographic study.  Its purpose described on the contributions of the psychologist in 
the hospital with the cancer patient and his family. The statistics on health indicate 
cancer as a disease incidence, which is not in anyone’s life programming and when 
the person and the family is faced with this diagnosis, there is usually a major impact 
on both.  Given  this  diagnosis  is  common  that  appear  several  doubts,  fears  and 
anxieties  that  permeate  through  all  stages  of  the  disease.  Therefore this paper 
discusses  the possible contributions of  the psychologist during  the whole process of 
the  disease  (diagnosis,  treatment  and  advanced)  among  these  patients  and  their 
families,  and  describe  the  difficulties  and  influences  of  these  professionals work  
in hospitals.  This  research  points  out  that  the  psychologist  is  indispensable  in  
the treatment of cancer patients,  therefore, works by assisting  in  the process of 
coping with illness and stressful life events that involves, besides helping in the 
treatment to which  the patient goes  through  long periods of hospitalization and 
aggressive drug therapy, as well as  their side effects. Thus  this work contributes  to 
helping patients and  their  families  to  cope  in  a  better  way  to  change  their  
behavior,  such  as discouragement and depression, the possibility of recurrence. 

 

Words – key: Health Psychology. Patient. Cancer. Family. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2012) estima-se para este ano de 

2012 e para o ano de 2013, aproximadamente 518.510 novos casos de câncer no 

Brasil, sendo 260.640 casos novos para o sexo feminino e 257.870 para o sexo 

masculino. Diante dessas estimativas é importante que nós, futuros profissionais da 

saúde, comecemos a nos preocupar com as possíveis colaborações que poderemos 

oferecer para essas pessoas que carecem de um tratamento multidisciplinar. 

Segundo o INCA (1996) câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças 

que têm em comum o crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e 

órgãos. A literatura aponta uma grande variedade de tipos de câncer, podendo ser 

classificados como: carcinoma, sarcoma, leucemia, melanoma. Corroborando, Paiva 

apud Simongini (2005), acrescenta que assim que o paciente é diagnosticado com 

câncer, e definido sobre qual tratamento o mesmo será submetido, podendo ser este 

curativo ou paliativo de acordo com o estágio da doença.  

No decorrer do tempo e com os avanços no tratamento do câncer, a equipe médica 

começou a perceber que nem todos os organismos correspondiam da mesma forma 

aos tratamentos e assim passaram a considerar e identificar que o comportamento e 

as emoções do paciente interferem nos processos de saúde e doença dando início ao 

modelo biopsicossocial ao qual considera tais aspectos além da espiritualidade do 

paciente. (ENGEL apud MORAIS, 2009). 

Corroborando Carey; Burish (apud Junior, 2001, p.03) acrescenta que “[...] estudos 

recentes apontam evidências da influência dos fatores psicológicos no surgimento do 

câncer, nos resultados dos tratamentos, influenciando inclusive na sobrevivência do 

paciente”.  

A Psico-oncologia surge a partir do momento em que a medicina constata que fatores 

psicológicos influenciam tanto no surgimento quanto do tratamento e remissão do 

câncer. O seu intuito principal é oferecer a esse paciente oncológico um novo olhar, 

ao qual ele passa a ser visto como um todo, e desta forma necessita ter um 
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acompanhamento de modo integral. Nessa assistência é fundamental que o 

acompanhamento psicológico seja feito também com a família do paciente. Essa nova 

área da Psicologia que faz interface com a oncologia, através de atividades 

interdisciplinares e da contribuição na formação dos profissionais da área da saúde 

tem se tornado assim um instrumento que contribui para esse campo no tratamento 

de pacientes oncológicos. (CARVALHO, 2002). 

Para Junior (2001) a atuação do psicólogo é indispensável no tratamento do paciente 

oncológico, pois, atua auxiliando no processo de enfrentamento da doença e dos 

eventos estressantes que esta envolve, além de auxiliar no tratamento, ao qual o 

paciente passa por períodos longos de internação e tratamento farmacológico 

agressivo, bem como os seus efeitos colaterais. Desta forma, esse profissional 

contribui auxiliando para que paciente consiga lidar de uma melhor forma com 

alteração de seu comportamento, tais como: desmotivação e depressão, além da 

possibilidade de recidiva.  

Cabe salientar que essa assistência psicológica, tanto ao paciente quanto a família, é 

fundamental, independentemente da abordagem teórico-filosófica do psicólogo, esse 

profissional no contexto hospitalar “deve ir onde o paciente se encontra”, 

ultrapassando assim os limites da prática psicoterápica de consultório. Para isto 

realiza um trabalho interdisciplinar no qual ocorre uma participação ativa de todos, 

desde programas de intervenção clínica até mesmo pesquisas científicas básicas. 

(JUNIOR, 2001). 

Corroborando, Carvalho apud Dameto; Ramos (2002) afirmam a importância da 

atuação do psicólogo junto ao paciente oncológico e sua família desde o momento do 

diagnóstico e durante toda a trajetória dos tratamentos, numa concepção de ação 

multiprofissional que vise auxiliar na diminuição da dor e dos danos produzidos pelo 

estresse inevitável, maximizando seus recursos saudáveis, necessários a um 

processo de enfrentamento efetivo. 

Do momento do diagnóstico até o fim do tratamento, aparecem no paciente e na 

família muitos sentimentos e sensações. Em muitos casos, a partir do diagnóstico, 
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inicia-se uma fase de medos, incertezas, dúvidas e insegurança.  O medo da morte, 

mesmo quando em muitos casos, seja possível a remissão ou cura, se faz presente 

tanto no paciente que tem medo de morrer, quanto da família que sofre com a 

possibilidade de perder um ente querido. Desta forma, o diagnóstico do câncer tem 

usualmente um efeito devastador, por considerarmos a representação social em torno 

da doença, situação essa que faz parte de um comportamento cultural que a ciência, 

a medicina e outras profissões da saúde ainda não conseguiram mudar na sociedade. 

(CARVALHO, 2002). 

Segundo Carvalho (2002) esta situação de sofrimento conduz a uma problemática 

psíquica com características específicas. Os processos emocionais desencadeados 

nestes pacientes e na família exigem um profissional especializado. O psicólogo desta 

forma atua junto ao paciente e a família auxiliando-os na elaboração destes 

sentimentos, escutando suas fantasias com relação à doença, orientando o paciente 

a participar ativamente de seu tratamento e esclarecendo a família como ela pode 

participar ativamente desse processo.  

Diferente dos modelos médicos ou clínicos onde o foco é o atendimento individual, ao 

qual enfatizam estruturas patológicas em psico-oncologia o modelo de intervenção 

utilizado é o modelo educacional. Desta forma, o psicólogo nesse contexto hospitalar 

tem como intuito contribuir para que ocorram mudanças de comportamento. Assim, é 

importante que o psicólogo consiga fazer com que o paciente compreenda a 

importância dos repertórios adquiridos durante o tratamento, demonstrando que esse 

repertório passa contribuir em várias situações, mesmo distante do tratamento e de 

doenças. (JUNIOR, 2001). 

Para Gaspar (2011) o psicólogo compondo esse universo poderá ser um agente de 

mudança, um catalisador ou depositário de conflitos desencadeados pelo fenômeno 

da doença. Portanto, sua atuação junto ao paciente e sua família se fazem no sentido 

de oferecer esclarecimentos sobre a doença, tratamento, dando suporte a partir da 

escuta de seus medos, dúvidas e contribuindo para amenizar o sofrimento diante 

dessa situação e a elaboração desse processo, na busca de uma melhor qualidade 
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de vida do paciente oncológico e de sua família, além de um suporte emocional para 

o devido ao enfrentamento da situação que se apresenta.  

 

1.2  PROBLEMA 

 

Quais as contribuições da atuação do Psicólogo no Contexto Hospitalar ao paciente 

oncológico e sua família no momento do diagnóstico, tratamento e estágio avançado 

do câncer? 

 

1.3  JUSTIFICATIVA 

 

A escolha pelo tema “contribuições da atuação do psicólogo junto ao paciente 

oncológico e sua família no contexto hospitalar” ocorreu em função do meu interesse 

pela atuação do psicólogo no contexto hospitalar. Em decorrência desse meu 

interesse nessa área no oitavo período da faculdade fiz estágio no Hospital Nossa 

Senhora das Graças (HNSG), onde me deparei com vários pacientes com câncer e 

tive a oportunidade de conversar com eles e com seus familiares. Diante dessa 

experiência, despertou-me o interesse em compreender quais as possíveis 

contribuições que a atuação do psicólogo pode oferecer ao paciente e sua família em 

todos os estágios do tratamento do câncer. 

A relevância desse projeto consiste no fato do câncer ser uma doença que de acordo 

com um recente relatório da Agência Internacional para Pesquisa em 

Câncer/Organização Mundial de Saúde (ARC/OMS) apud INCA, (2010), em mais de 

trinta anos seu impacto global mais do que dobrou. Fatores como o crescimento 

contínuo da população, e consequêntemente seu envelhecimento, são algumas das 

variáveis que afetará de forma considerável o impacto do câncer no mundo. Em 2008, 

estimou que ocorressem 12,4 milhões de casos novos e 7,6 milhões de óbitos por 

câncer no mundo. Para América do Sul, Central e Caribe, estimou-se em 2008 cerca 

de um milhão de casos novos de câncer e 589 mil óbitos.  



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 10.04.2016 

14 

 

“No Brasil, as estimativas, para o ano de 2010, serão válidas também para o ano de 

2011, e apontam para a ocorrência de 489.270 casos novos de câncer.” (IARC/OMS 

apud INCA, 2011, p.01). 

Segundo o Centro Oncológico de Recuperação e Apoio (CORA, 1994) a partir do 

momento em que a comunidade cientifica reconhece que fatores psicológicos 

contribuem tanto no aparecimento, quanto no tratamento e remissão do câncer. As 

intervenções psicológicas assumem um papel fundamental no tratamento junto ao 

paciente oncologico e sua família, dando destaque a importância de se identificar o 

papel dos aspectos psicossociais, desde a etiologia do câncer, do desenvolvimento 

da doença, até a influência destes fatores na prevenção e reabilitação. 

De acordo com Suruagy apud Coelho (2011, p.01): 

 

[...] a presença do psicólogo na área da oncologia tem sido cada vez mais 
procurada. Estudos mostram que o atendimento psico – oncológico tem 
representado um aumento no tempo de vida do paciente. Acredita-se que 
essa maior sobrevivência ocorra por que com o atendimento psicológico, o 
paciente apresenta melhora na qualidade de vida reduzindo a angustia, o 
desespero, o medo e a ansiedade. Com isso o paciente é levado a melhor 
aceitar a conduta médica e o tratamento. A autora acrescenta ainda que o 
alto nível de angustia do paciente com câncer tem acelerado o percurso da 
doença. 

 

Um estudo desenvolvido por Spiegel (1989) no decorrer de dez anos, com mulheres 

portadoras de câncer de mama na Universidade de Stanford (EUA) comprovou que 

as mulheres que eram submetidas à psicoterapia de grupo no contexto hospitalar, 

tiveram uma sobrevida duas vezes maior que aquelas que não foram submetidas, 

além de superar a depressão, o que proporcionou uma melhor qualidade de vida e 

saúde física. (CARVALHO apud CORA, 2011). 

Corroborando Dameto; Ramos (2005) afirma que doenças como câncer requerem um 

tratamento interdisciplinar, no qual o paciente deve ser tratado como um todo. Por 

isso, é fundamental cuidar também da família que deve ser enfocada e tratada, 

trabalhando todos os aspectos que pode interferir no processo de enfrentamento e 

tratamento da doença.  
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Simongini (2005) acrescenta que, em decorrência dos avanços da medicina que 

possibilitaram aumento de vida do paciente oncologico, através da descoberta de 

outros medicamentos, o acompanhamento psicológico em todas as etapas do 

tratamento passa a ter um papel fundamental, contribuindo para o aumento de tempo 

de vida do paciente e uma melhor qualidade de vida do mesmo e de sua família.  A 

atuação junto à família é fundamental, visto que esta se encontra cercada de medos, 

dúvidas, e muitas vezes até sobrecargas, tendo em vista que o tratamento do câncer 

pode ser longo e a rotina do hospital afeta não apenas o paciente mais também a 

família. Ao atendê-los o psicólogo contribui para equilíbrio entre mente e corpo, para 

que possam enfrentar a doença de maneira positiva, recebendo esclarecimento sobre 

a doença, tratamento, além de ter um momento de poder falar sobre seus medos, 

angustias e até mesmo fantasias em relação a doença e dar a devida dimensão da 

situação vivida.  

 

 

 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar as contribuições da atuação do Psicólogo no contexto Hospitalar ao 

paciente oncológico e sua família no momento do diagnóstico, tratamento e estágio 

avançado do câncer. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apontar as contribuições da atuação do Psicólogo no contexto Hospitalar ao 

paciente oncológico e sua família no momento do diagnóstico do câncer. 
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 Descrever quais as possíveis intervenções da atuação do Psicólogo no 

contexto Hospitalar ao paciente oncológico e sua família durante o tratamento 

do câncer.  

 Estabelecer as contribuições da atuação do Psicólogo no contexto Hospitalar 

ao paciente oncológico e sua família no estágio avançado do câncer. 

 Pontuar algumas dificuldades e atravessamentos da atuação do Psicólogo no 

contexto hospitalar. 

 

1.5  DELINEAMENTO DA PESQUISA: 

 

Esse trabalho foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica e qualitativa. A 

coleta de dados foi realizada através de pesquisas em livros, artigos e revistas da 

área. No decorrer dos meses de fevereiro a junho do ano de 2012. 

No primeiro capitulo será abordado de uma forma geral as possíveis contribuições da 

atuação do psicólogo no contexto hospitalar ao paciente e sua família em todos os 

estágios da doença. Já no segundo capitulo será apresentado sobre o significado do 

diagnóstico para o paciente e sua família, as possíveis reações, e as contribuições da 

atuação do psicólogo neste momento. Terceiro capitulo abordará sobre os possíveis 

tratamentos do câncer, qual a reação do paciente e da família diante deles, os efeitos 

colaterais deles no paciente e como o psicólogo pode contribuir com sua atuação para 

ameninar o sofrimento de ambos. Quarto capítulo irá discorrer sobre as contribuições 

dessa atuação junto ao paciente oncológico e sua família no estágio avançado da 

doença e quais a dificuldades e atravessamentos o psicólogo encontra durante essa 

atuação nesse momento. E por fim no quinto capitulo será comentado algumas 

dificuldades e atravessamentos na atuação do psicólogo no contexto hospitalar. 

 

 

 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 10.04.2016 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CONTEXTO 

HOSPITALAR AO PACIENTE ONCOLÓGICO E SUA FAMÍLIA. 
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A entrada da Psicologia no contexto hospitalar ocorreu através de uma demanda das 

instituições hospitalares, dos pacientes internos do hospital, aliada a iniciativa de 

profissionais da área que passaram assim a fazer parte de equipes multiprofissionais 

que além de psicólogos, era composta por bioquímicos e fisiologistas. A primeira 

instítuição que possibilitou essa inserção foi o Hospital de McLean em Massachusetts 

nos EUA em 1818. (SALTO apud PIMENTEL; LIMA; FONSECA, 2009). 

Segundo Venâncio (2004, p.04) outro fato que contribuiu para inserção do psicólogo 

na área da saúde foi: 

 

A realização da Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 
Saúde, em 1978, na cidade de Alma-Ata, na então União Soviética, quando 
se passou a enfatizar os cuidados primários, dando-se ênfase à promoção da 
saúde e prevenção da doença. A partir de então, ocorreu uma maior 
preocupação com a adesão do paciente ao tratamento. Dessa forma, mais 
espaço se abre ao psicólogo, já que a adesão ou não ao tratamento muitas 
vezes implica em questões psicológicas. 

. 

Já no Brasil, somente na década de 1950 é que ocorreu a inserção do psicólogo no 

contexto hospitalar. No entanto, essa atuação ainda era muito focada nos moldes do 

atendimento do consultório, tanto no que se refere ao espaço físico (local), teoria e 

postura profissional, e também essa atuação era desempenhada isoladamente do 

restante da equipe hospitalar.   

Já no ano de 1997, foi criado por 45 psicólogos a Sociedade Brasileira de Psicologia 

Hospitalar (SBPH), que surge da necessidade de aperfeiçoamento e de definição da 

prática do psicólogo nesse contexto, além de buscar e divulgar pesquisas da área. 

(ROMANO apud PIMENTEL; LIMA; FONSECA, 2009). 

Não podemos falar em Psicologia Hospitalar sem falarmos de Mathilde Neder, nascida 

em Piracicaba, São Paulo. Foi a precursora da Psicologia Hospitalar e da Psicoterapia 

breve, psicossomática e familiar no Brasil. Seu primeiro trabalho ocorreu entre os anos 

de 1952 e 1954 ao qual sua atuação consistiu num acompanhamento psicológico de 

crianças que eram submetidas à cirurgia da coluna. Essa intervenção também era 

direcionada à família da criança e foi realizada na Clínica Ortopédica e Traumatológica 

do Hospital das Clinicas da USP-HC, atual Instituto de Ortopedia e Traumatológica. 
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Esse evento foi o grande marco do início da Psicologia Hospitalar no Brasil. Nesse 

acompanhamento psicológico com as crianças ela conseguiu levar para prática os 

seus conhecimentos teóricos, realizando as adaptações necessárias para a realidade 

do contexto hospitalar. (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2005). 

A partir dessa inserção “[...] o tempo passou, o hospital mudou, a clientela começou a 

ter novas necessidades, os médicos e a equipe tiveram novos interesses, o quadro 

de psicólogo aumentou.” (ROMANO apud PIMENTEL; LIMA; FONSECA, 2009, p.27). 

A Psicologia Hospitalar, a partir dessas mudanças, passa a ter como um dos seus 

intuitos principais compreender o paciente de uma forma integral. E desta forma, 

buscar através de estudos entender quais as representações psíquicas do adoecer 

orgânico no paciente e em sua família, além de estudar o impacto da hospitalização 

em ambos, e compreender o quanto a presença da família apoiando o paciente 

contribui para sua recuperação. A compreensão dessas variáveis é fundamental para 

que o psicólogo possa fazer suas intervenções em prol de uma melhor qualidade de 

vida do paciente e da família, em busca de um melhor bem estar. (NEDES apud 

PIMENTEL; LIMA; FONSECA, 2009). 

Segundo Carvalho (2002) a Psico-oncologia área de interface da psicologia com a 

oncologia, surge como uma especialização da atuação do psicólogo nesse contexto 

hospitalar, ao qual utiliza-se do conhecimento metodológico, educacional e 

profissional da Psicologia da Saúde, para compreender melhor a doença e quais as 

melhores formas de lidar com ela.  Surge no século XX, após reconhecimento da 

medicina que no aparecimento e evolução do câncer tem a presença dos fatores 

emocionais, outro aspecto que contribuiu para o surgimento da Psico-oncologia foi à 

necessidade da equipe que acompanha o paciente com câncer de profissionais 

psicólogos para auxiliarem no momento de comunicar o diagnóstico ao paciente e à 

sua família, para que a comunicação ocorresse da melhor forma possível, visto que a 

forma ao qual é comunicado esse diagnóstico influencia diretamente no jeito do 

paciente lidar com a doença. A Psico-Oncologia surge assim com o intuito de 

compreender esse ser humano de uma forma integrada e a partir daí delineando as 

linhas de trabalho e desenvolvendo diferentes formas de tratamento junto ao paciente 

oncológico e sua família.   
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De acordo com Sampaio; Löhr, apud Ferreira; Lopes; Melo (2011), foi publicada no 

Diário Oficial da União do dia 14 de outubro de 1998 pelo Ministério da Saúde (MS) a 

portaria nº 3.535 ao qual regulamenta a atuação e inserção do psicólogo em equipes 

de saúde que prestam assistência aos pacientes com câncer. 

Diante disto Cantarelli (2009, p.04) acredita que: 

 

No hospital, o psicólogo tem uma função ativa e real, que não puramente 
interpretativa. Sua atuação se dá ao nível de comunicação, reforçando o 
trabalho estrutural e de adaptação do paciente e familiar ao enfrentamento 
da intensa crise. Nesta medida, a atuação deve se direcionar em nível de 
apoio, atenção, compreensão, suporte ao tratamento, clarificação dos 
sentimentos, esclarecimentos sobre a doença e fortalecimento dos vínculos 
familiares. Portanto, a atuação do psicólogo é permeada por uma 
multiplicidade de solicitações como: preparação do paciente para 
procedimentos cirúrgicos (pré e pós-operatório), exames, auxílio ao 
enfrentamento da doença e seu tratamento, atenção aos transtornos mentais 
associados à patologia, tornando o paciente ativo no seu processo de 
adoecimento e hospitalização. (CANTARELLI, 2009, p.04). 

 

E desta forma com o intuito de auxiliar para o bem estar psicológico do paciente, o 

psicólogo busca compreender e identificar os fatores emocionais que interferem na 

saúde do mesmo, tais como: sentimento de fracasso e impotência, medo da solidão, 

perda de controle da própria existência e, por fim, os efeitos adversos do tratamento 

oncológico, do dimensionamento da doença e da própria morte. A partir daí a 

contribuição dessa atuação, terá como foco reduzir e prevenir esses sintomas, 

levando assim o paciente a um processo de re-significação da doença ao qual ele 

possa compreender os aspectos simbólicos da doença e refletir sobre essa 

experiência do adoecer. Esse processo de re-significação pode ser entendido como é 

um método em neurolinguística que possibilita a pessoa ter uma nova visão sobre 

uma determinada situação, fato, atribuindo assim uma nova visão de mundo. (PIRES; 

TEIXEIRA, 2010). 

Corroborando a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP); Conselho 

Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CRMSP); Juver (apud Ferreira; Lopes; 

Melo, 2011, p. 03) as contribuições da atuação do Psicólogo no contexto hospitalar ao 

paciente oncológico e sua família são: 
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[...] a promoção do controle da dor e de outros sintomas estressantes; o 
trabalhar a questão da morte como um processo natural; o oferecimento de 
um sistema de suporte à família, que possibilite a exata compreensão do 
processo da doença em todas as fases; oferecer um sistema de suporte que 
permita ao paciente viver tão ativamente quanto possível, na busca constante 
para manter sua autonomia; integrar o aspecto clínico com os aspectos 
psicológico, familiar, social e espiritual ao trabalho; unir esforços de uma 
equipe multidisciplinar para oferecer o cuidado mais abrangente possível; ter 
sempre em foco que a melhora da qualidade de vida pode influenciar 
positivamente no tempo que resta ao doente e que o cuidado deve ser 
iniciado precocemente. 

 

De acordo com PIRES; TEIXEIRA (2010) o psicólogo atua  junto ao paciente e a 

família durante esse processo através da formação de grupo de apoio, visto que este 

instrumento é fundamental, pois, permite ao psicólogo estimular os vínculos afetivos 

entre paciente e família, contribuindo assim para que eles possam dividir as emoções 

e experiências. Esses grupos podem ser divididos em: um grupo de pares, paciente 

com outros pacientes que enfrentam situações semelhantes e o  grupo para os 

familiares, pois cada um significa a doença a partir de seus referencias sobre a saúde 

e a doença. 

Segundo o Instituto Paulista de Cancerologia (2011) através do estudo do caso 

individual de cada paciente, o psicólogo que atua no setor de oncologia, busca 

compreendê-lo e a partir daí preparar quais as possíveis intervenções que serão 

necessárias durante o tratamento, cirurgia e estágio avançado da doença, essa 

atuação visa oferecer ao paciente e sua família um suporte emocional para enfrentar 

a doença. 

Já as contribuições da atuação do psicólogo junto exclusivamente da família, consiste 

em oferecer informações sobre o tratamento, visto que a ausência de informações 

sobre o verdadeiro estágio e evolução do quadro clínico do paciente pode 

desencadear ansiedade e estresse; o psicólogo colabora facilitando a compreensão 

da família do processo da doença, e desta forma, contribui para diminuir a ansiedade, 

estresse, além de oferecer um momento de escuta, ao qual possibilite a família 

expressar seus medos, angústias e dúvidas. (FERREIRA; LOPES; MELO 2011). 

De acordo com Menossi apud Lelis (2012, p.01): 
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A Psicologia atua assim como uma ferramenta indispensável no sentido de 
promover condições de qualidade de vida ao indivíduo facilitando o processo 
de elaboração de eventos desgastantes relacionados ao câncer. Tendo em 
vista a complexidade do câncer, é de fundamental importância que, na sua 
atuação, os profissionais de saúde tenham habilidade em articular seus 
próprios conhecimentos com os dos demais membros da equipe e tenham 
sensibilidade para com o paciente, buscando apreender, nas diferentes 
formas de expressão, como este está vivenciando o câncer nas suas 
diversas dimensões: físicas, psíquicas e sociais.  

 

Sendo assim, para Carvalho (2002) a contribuição da atuação do psicólogo no 

contexto hospitalar junto ao paciente oncológico e sua família ocorre através do 

trabalho psicológico, no aconselhamento, reabilitação, apoio, psicoterapia seja ela de 

grupo ou individual, entre outros. Essa atuação tem contribuído para melhoria na  

qualidade de vida do paciente oncológico e de sua família, facilitando a transmissão 

do diagnóstico, aceitação dos tratamentos, alívio dos efeitos secundários destes, e no 

paciente em estágio avançado do câncer, de uma melhor qualidade de morte e do 

morrer. 

Portanto, no decorrer das intervenções psicológicas, é importante compreender a 

“maneira” de viver daquele paciente, pois, só através dessa compreensão que será 

possível perceber quais os comportamentos e atitudes que de certa forma são 

prejudiciais para o tratamento e recuperação do mesmo, colaborando assim para que 

ele perceba a necessidade de buscar novas possibilidades que o auxilie a ter uma 

vida mais saudável, além de auxiliá-lo juntamente com sua família a lidar de uma 

melhor forma com o diagnóstico de câncer, orientando como ambos podem participar 

ativamente do processo e buscando mobilizar seus recursos internos para que assim 

as possibilidades de cura ou melhora possam ser aumentadas. Assim, a assistência 

psicológica tanto ao paciente quanto à família durante todas as etapas do processo 

se tornou indispensável, contribuindo desde o momento do diagnóstico, tratamento e 

estágio avançado da doença. (PIMENTEL; LIMA; FONSECA, 2009).  

 

2.2.1 O SIGNIFICADO DO DIAGNÓSTICO PARA PACIENTES E FAMILIARES. 
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Segundo Ignácio; Favarin (2010) a revelação do diagnóstico de câncer é um momento 

delicado tanto para quem é diagnosticado quanto sua família e a equipe médica que 

tem que fazer esse comunicado. Vários estudos foram desenvolvidos nos Estados 

Unidos, e Buckman no ano de 1992, conseguiu criar um protocolo chamado Spikes 

ao qual colabora com os profissionais da saúde nesse momento.  De acordo com o 

resultado desses estudos as equipes médicas que adotaram esse protocolo atribuíram 

uma melhora na habilidade de comunicação.  

O protoco Spikes se caracteriza da seguinte forma:  

Ele é composto por seis passos expressos pelas iniciais da proposta configurando 
estratégias para uma comunicação eficaz, sendo elas: o cuidado com o local onde 
será transmitido o diagnóstico (sendo sugerido um ambiente tranquilo, sem 
interferências, com a possibilidade do profissional, por meio de abertura e postura, 
sanar dúvidas e responder a eventuais perguntas); percepção das condições 
emocionais e cognitivas do paciente (considerando o que ele gostaria de saber e a 
quantidade de informações que toleraria naquele momento); troca de informações 
(por meio de uma conversa) franca (sem ilusões e falsas expectativas); apresentação 
de possibilidades de tratamento, bem como o reconhecimento das emoções e 
sentimentos que podem eclodir neste encontro (exigindo capacidade de escuta e 
profissionalismo para manejar a situação); e a finalização, que implica na realização 
de uma síntese de tudo o que foi dito, acompanhado do asseguramento de que tudo 
o que foi dito foi compreendido. Assim, abre-se a possibilidade de fortalecer o laço 
médico-paciente e de garantir a qualidade desta relação. (IGNACIO; FAVARIN, 2008, 
p.02). 

Cabe ressaltar que infelizmente nem todas as equipes médicas se utilizam desse 

protocolo, e muitas vezes utilizam de uma linguagem extremamente técnica no 

momento desse comunicado o que acaba dificultando mais ainda o entendimento do 

paciente e da família do quadro clínico. Neste momento o psicólogo acaba atuando 

como um mediador, transpondo essa linguagem técnica para linguagem mais simples 

ao quais ambos possam compreender a situação. (IGNACIO; FAVARIN, 2008). 

Nesse mesmo estudo o autor chegou à conclusão que fatores como idade, gênero, 

escolaridade, fatores demográficos, influenciam também na maneira como os 

pacientes lidam com o diagnóstico e inclusive a influencia na busca de maiores 

informações sobre o diagnóstico, prognóstico, tratamento e do apoio psicológico. 
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Desta forma, estes estudos demonstram a importância do psicólogo olhar para cada 

paciente de forma diferenciada, compreendendo que cada um é único na maneira de 

lidar com a situação, nos seus medos, angústias, dúvidas e necessidades. (IGNACIO; 

FAVARIN, 2008). 

Para Peçanha apud Christo; Traesel (2009, p.04):  

 

O indivíduo com câncer necessita mobilizar recursos psicossociais num 
esforço adaptativo para lidar com o estresse considerável decorrente da 
enfermidade. A partir disso, é necessário enfrentar, lidar, lutar diante do 
diagnóstico de câncer e sabe-se que o enfrentamento vem sendo um fator 
relevante para a qualidade de vida, como por exemplo, a potencialização da 
esperança como estratégia importante para a trajetória do câncer e que pode 
mudar no transcorrer do tratamento. Na fase inicial do diagnóstico, a 
esperança aparece, em geral, focalizada na cura. Já na fase terminal, a 
esperança pode focalizar os aspectos gratificantes de viver o momento 
presente, propiciando, no futuro, por exemplo, uma morte tranquila. 

 

Segundo Silveira apud Silva (2005) a revelação do diagnóstico de câncer desencadeia 

uma série de dúvidas, medos, angústia e ansiedades, isso ocorre pelo fato do câncer 

ser uma doença que remete a diferentes significados. O câncer é associado por uma 

construção sociocultural à morte isso porque até bem pouco tempo atrás, as 

possibilidades de cura da enfermidade eram remotas, ou o diagnóstico realizado muito 

tardiamente. Portanto quando diagnosticado geralmente ocasiona no paciente e na 

família um impacto emocional intenso. Afinal, esse é um momento ao qual não faz 

parte da programação de vida das pessoas, e quando ocorre é considerado como 

uma situação não esperada e indesejada. Por isso é importante que esse comunicado 

ocorra da melhor forma possível, afinal de acordo com vários estudos a maneira ao 

qual é comunicado tem uma influência direta como o paciente e sua família vão lidar 

com a doença. 

Corroborando Silva; Aquino; Santos (2008) acrescenta que um sofrimento intenso, 

além de conflitos internos, desequilíbrios, impacto tanto emocional quanto orgânico, 

são algumas das reações desencadeadas geralmente pela revelação do diagnóstico 

do câncer. Por ser uma doença que recebe o rótulo de “terminal”, a pessoa ao 

constatar que está com câncer, vê esse resultado como uma sentença de morte. Por 
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esses motivos esse diagnóstico muitas vezes desencadeia no paciente a possibilidade 

de uma depressão, além da dificuldade em aceitar a doença, o paciente se sente 

impotente, tem medo, vê esse momento como uma ameaça aos seus projetos de vida. 

Além da depressão, a raiva e ansiedade são algumas das respostas emocionais 

comuns após o impacto inicial. Muitas vezes a equipe médica acaba negligenciando 

essas respostas, cabendo assim ao psicólogo dar o suporte necessário a esse 

paciente e a sua família que também está envolta de várias expectativas, medos, 

angústias.  

Para Ferreira; Chico; Hayashi (2005) questões vitais tais como: o sentido, significado 

e projetos de vida aparecem geralmente quando a pessoa se depara com o 

diagnóstico de câncer.  Inicialmente a falta de esperança, o medo, a descrença, a não 

aceitação da doença são as primeiras reações emocionais desencadeadas, seguidas 

pela depressão, melancolia e o desespero. 

Corroborando Carvalho (2002) pontua que o câncer usualmente mesmo que ocorre a 

cura em muitos casos ele é associado à ideia de morte, juntamente com isso surge à 

falta de conhecimento sobre o tratamento, o medo de ser mutilado, de ficar 

incapacitado. Em função disso se faz necessário que esse paciente conte com a ajuda 

de um psicólogo para que ele consiga lidar com essa situação que geralmente 

desencadeia um grande sofrimento psíquico. 

O impacto emocional geralmente provocado pela revelação desse diagnóstico pode 

ser um fator agravante para a permanência ou agravamento do quadro clínico da 

doença. Desta forma, a atuação do psicólogo visa contribuir para que o paciente possa 

lidar melhor não apenas com a doença, mas, que seja capaz de criar estratégias de 

enfrentamento para todas as situações adversas decorrentes dessa etapa. (SILVA; 

AQUINO; SANTOS, 2008). 

De acordo com Ferreira; Dupas; Costa; Sanchez (2010, p.02): 

 

Para os estudiosos, o impacto inicial da doença crônica gera ansiedade e 
medo, não só no indivíduo doente, mas também em sua família, e esses 
sentimentos podem ser expressos na forma de raiva, tensão, incredulidade e 
negação prolongada, prejudicando uma adaptação bem sucedida.  Enquanto 
algumas famílias se distanciam pela doença de um membro, outras têm o 
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relacionamento ainda mais fortalecido, fato percebido pela aproximação 
emocional e pela reação participativa dos membros. Em particular, o câncer 
pode representar uma “doença familiar”, porquanto seu impacto afeta 
imediatamente o funcionamento da família, os papéis desempenhados pelos 
membros e os relacionamentos. 

 .  

Para Souza apud Teixeira; Pires (2010), é necessário nesse momento, ao qual o 

paciente e a família recebem o diagnóstico de câncer, que os profissionais que 

compõem a equipe ofereçam esclarecimentos sobre a doença e possíveis 

tratamentos. O apoio psicológico se torna fundamental e cabe a esse profissional, 

escutar as dúvidas que surgem. A atuação do psicólogo junto a eles nesse momento 

consiste no esclarecimento sobre a doença e como a família pode participar desse 

processo de forma mais ativa, se colocando à disposição para escutá-los, auxiliando 

assim para diminuir a ansiedade e certo alivio nessa crise existencial. Outro foco 

dessa atuação é ajudar aos envolvidos dar um dimensionamento da situação, com a 

possibilidade de elaboração das etapas de negação, revolta, barganha, depressão até 

o enfrentamento, como verificado na literatura sobre os estágios do adoecimento 

vivenciados pelo paciente e por sua família. 

Os estudos de Elizabeth Kubler Ross sobre os estágios da morte no ano de 1969 

também podem ser pensados nesse momento do diagnóstico, ao qual tanto a família 

quanto o paciente passam por todos esses estágios. A primeira etapa é da negação 

que consiste na atitude de negar o diagnóstico, não aceitar que de fato o paciente tem 

câncer. A revolta é o processo de raiva, onde surgem muitos questionamentos, tais 

como: “porque comigo, que mal que eu fiz a Deus para merecer isso”, revolta contra 

Deus. A família não consegue se conformar que justamente um ente querido tem 

câncer, questionando muitas vezes a Deus por que com aquele ente querido, entre 

outras características, a revolta e não aceitação do diagnóstico, muitas vezes busca 

outros médicos, pede para repetir os exames com a esperança que o diagnóstico 

esteja errado. Já o estágio da barganha é o momento ao qual se oferece algo em troca 

para que o paciente se cure do câncer, exemplos de barganha: “me cura que eu 

prometo ser uma pessoa melhor”, outro exemplo de barganha é quando a família faz 

uma promessa para o ente querido se cure. Depressão é quando ocorre de o paciente 

e a família perceber que não tem jeito e passam a aceitar o diagnóstico e sofrer com 
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medo do que possa vir pela frente. E por fim, a fase do enfrentamento ao qual o 

paciente e a família resolvem enfrentar a doença e lutar pela vida. (SOUZA apud 

TEIXEIRA; PIRES, 2010).   

De acordo com Silva; Aquino; Santos (2008) após o diagnóstico o nível de sofrimento 

físico, o estado civil, aliado a depressão são um dos fatores de risco, para o suicídio. 

Essa reação de muitos pacientes na literatura oncológica é amplamente comentada. 

Ela ocorre muitas vezes em função desse diagnóstico colocar o paciente diante de 

sua finitude, e mesmo que o ser humano saiba que um dia virá a morrer, ao ser 

diagnosticado com câncer, sentimentos tais como: ansiedade, depressão e 

desesperança emergem, dando a esse momento um caráter trágico e de proximidade 

com a morte, podendo levar assim ao paciente a ter reações extremas. (SILVA; 

AQUINO; SANTOS, 2008). 

Em certos tipos de câncer, há experiências de dor e nesses casos:  

 

A dor evoca emoções e fantasias, muitas vezes incapacitantes, que traduzem 
o sofrimento. A limitação para execução das atividades diárias e o 
comprometimento do ritmo do sono, apetite e lazer contribuem para agravar 
o sofrimento dos que padecem de dor. Por isso dor, de forma geral, é 
encarado pelo paciente não somente como um fator físico, mas emocional, 
social, espirituais e financeiros, somados ainda a ansiedade, depressão e 
separação dos familiares. Alguns autores destacam o medo da incapacidade, 
da desfiguração, e da morte e a preocupação com as perdas matérias e 
sociais como comportamentos do doente com dor. (CHICO; HAYASHI; 
FERREIRA, 2007, p.03). 

 

Já a família, independente de sua origem cultural, geralmente quando se depara com 

o diagnóstico de câncer de um ente querido, sua estrutura familiar é afetada e muitas 

emoções são geradas, demarcando o início de período de experiências muito sofridas. 

(SILVA, 2005). 

Santos (2007) acrescenta que com o diagnóstico de câncer, a família, na maioria dos 

casos passa a se dedicar de forma integral ao paciente, ocorrendo assim um 

remanejamento de suas funções e sua rotina, visto que o paciente em muitos casos 

passa a precisar em sua vida diária de ajuda contínua. Desta forma, esse diagnóstico 

pode causar uma união, reunir ou até mesmo uma desestruturação no ambiente 
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familiar, podendo ser definitivo ou apenas temporário. Para compreender esse 

processo que se instala é necessário oferecer ao paciente e sua família um momento 

ao qual eles possam expressar suas dificuldades, sentimentos, num trabalho em 

conjunto encontrando assim possibilidades de construir estratégias que contribuam 

para uma melhor adaptação a essa nova fase. 

Para Sampaio; Löhr apud Ferreira; Lopes; Melo (2011) em prol de uma melhor 

qualidade vida do paciente o foco da atuação do psicólogo nesse momento se 

estabelece em auxiliar para que ele consiga se reintegrar a sociedade, minimizando 

os efeitos colaterais em decorrência da doença, para que assim possa estabelecer 

uma rotina o mais próximo possível da que tinha antes do diagnóstico.  

Segundo Carvalho (2002) neste momento, a atuação do psicólogo junto ao paciente 

oncológico e sua família, auxilia para a diminuição da ansiedade e efeitos 

psicofisiológicos no paciente, e auxiliar também para uma melhor adaptação dos 

mesmos nessa nova fase, além de contribuir para uma melhor qualidade de vida tanto 

do paciente quanto de sua família. Para Azambuja (2012, p.01) [...] os efeitos 

psicofisiológico podem ser definido como alterações não diretamente relacionadas 

com a mente, mas cuja intensidade é poderosamente influenciada por fatores 

psicológicos, principalmente tensão, ansiedade, estresse, entre outros. Desta forma, 

é necessário que o psicólogo intervenha para amenizar esses sintomas. 

E para que isso seja possível cabe ao profissional oferecer a esse paciente e sua 

família, uma escuta “ativa” o que significa um conjunto de atitudes ao qual possibilita 

a ambos expressar-se de forma autêntica e dentro dessas atitudes inclui a 

sensibilidade do psicólogo saber quando é o momento de atuar e quando ele deve 

respeitar o silêncio, a necessidade de privacidade, o choro e manifestação da emoção, 

propiciando assim uma relação de confiança como condição de realizar intervenções 

que amenizem esses efeitos psicofisiológicos e o sofrimento vivenciado nessa etapa. 

 

2.2.2 TRATAMENTO DO CÂNCER E SUAS IMPLICAÇÕES NOS PACIENTES E 

FAMÍLIARES. 
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Segundo Paiva apud Simongini (2005) assim que o paciente é diagnosticado com 

câncer é definido por qual tratamento o mesmo será submetido. Das modalidades de 

tratamento, pode se dividir em: curativo ou paliativo de acordo com o estágio da 

doença. O tratamento curativo é aquele que há possibilidade de cura e todas as 

intervenções são realizadas na busca da cura da doença. Já o paliativo por sua vez é 

realizado quando não existe mais a possibilidade de cura, ele tem como intuito 

amenizar o sofrimento e oferecer uma qualidade de vida e uma morte menos sofrida. 

De acordo com o INCA (2011), os recursos utilizados no tratamento convencionais 

curativo são: radioterapia, quimioterapia, cirurgia e dependendo do caso transplante 

de medula. Em muitos casos se faz necessário combinar mais de uma modalidade de 

tratamento.  

Segundo Silva (2012, p.02) geralmente na fase inicial do tratamento o paciente:  

 

Demonstra estar apreensivo, muitas vezes sentindo dores, mal-estares, 
temendo por sua vida ou até mesmo por sequelas que possam ocorrer. O desespero 
aparece com uma forte sensação de inutilidade, incapazes de reger sua própria vida 
e para o paciente isso é terrível de suportar. É nessa fase que começam as 
crises e as dificuldades de aceitarem a doença. O psicólogo irá dividir este 
caminho árduo com o paciente: dando-lhe suporte para o tratamento, a 
expectativa dos exames complementares, efeitos colaterais da quimioterapia 
e radioterapia, a possível ocorrência de metástases, apoio familiar, enfim. 
Muitas vezes essa caminhada é marcada por sentimentos inconscientes de 
solidão, abandono, medo, culpa, raiva. 

 

A radioterapia é um procedimento que visa destruir o tumor ou impedir que suas 

células aumentem através do uso de radiações. Esse recurso pode ser usado sozinho 

ou aliado a outra modalidade de tratamento como a quimioterapia. (INCA, 2012). 

Ainda sobre a radioterapia, o Centro de Oncologia do Paraná (2011) fatores como a 

saúde do paciente, tipo e localização do câncer, a dose de tratamento, influência nos 

efeitos colaterais que o paciente vai ter. Isso ocorre pelo fato de que para matar as 

células cancerosas é necessário o uso de altas doses de radiação. Essas reações 

começam a surgir em torno da segunda ou terceira semana após o inicio do 

tratamento, e podem durar até algumas semanas após o último procedimento. Os 

efeitos colaterais mais comuns são: descamação da região ao qual é submetida à 

radiação, problemas de pele, bolhas, ressecamento, coceira, diarreia, náuseas e 
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vômitos, problemas urinários e na bexiga, inchaço, boca seca, perda de cabelo, 

fadiga. Após o fim do tratamento geralmente esses efeitos colaterais acabam. No 

entanto, em alguns casos raros meses ou anos depois aparecem cancros 

secundários, em decorrência ainda dos efeitos colaterais da radioterapia. Por cancros 

podemos compreender como um tumor maligno que se desenvolve em células ou 

tecidos. 

Já a quimioterapia com o intuito de combater o câncer se utiliza da aplicação na veia 

de medicamentos na maioria das vezes, podendo também fazer uso de medicação 

oral, tópica, sub-cultânea e intramuscular. Nesse procedimento a medicação é levada 

para todas as partes do corpo, através da corrente sanguínea. (INCA, 2011). 

De acordo com o Centro de Oncologia do Paraná (2011) assim como na radioterapia 

fatores como a saúde da pessoa, tipo e localização do câncer, a dose de tratamento, 

influência nos efeitos colaterais que o paciente vai ter. Isso ocorre pelo fato de que 

para matar as células cancerosas  acaba atacando também as células saudáveis do 

organismo, inclusive as células de defesa. Os efeitos colaterais mais comuns são: 

fadiga (o paciente se sente exausto, cansado), feridas na boca e garganta, diarreia, 

náuseas e vômitos, constipação, doenças sanguíneas (baixa na contagem da células 

sanguíneas), efeitos no sistema nervoso (formigamento, tremores ou agitação, 

queimação, perda de equilíbrio e dificuldades de andar, fraqueza ou dormências nas 

mãos e nós pés, dores de cabeça, torcicolo, dificuldade auditiva, problemas visuais, 

problemas de memória ou elaboração de pensamentos), problemas sexuais 

(fertilidade), pode prejudicar também a gestação do feto, perda de apetite, dor e perda 

de cabelo. Todos os efeitos colaterais estão condicionados à tempo e quantidade de 

uso dos medicamentos nas sessões de quimioterapia. 

Ferreira; Dupas; Costa; Sanchez (2002, p.02) apresentam algumas dificuldades em 

relação à terapêutica: 

 

Fazendo quimioterapia e radioterapia aparece o enfrentamento à terapêutica. 
A família descobre que o câncer exige tratamento complexo e *longo, como 
a quimioterapia - feita em sessões variáveis quanto à droga, à periodicidade 
e ao tempo de aplicação, que são determinados pelo tipo histológico - e a 
radioterapia, que envolve a irradiação local em aparelhos que, no caso, não 
estão disponibilizados na cidade, trazendo a necessidade de o doente se 
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locomover para outra localidade.  Como o objetivo da família é o sucesso 
terapêutico, ela procura se organizar. para atingir tal meta. 

 

Para os casos que são indicados a cirurgia, ela é realizada para que ocorra a retirada 

do tumor. Já quando o câncer atinge as células da corrente sanguínea, o 

procedimento realizado é transplante de medula óssea, nele retira-se a medula óssea 

doente e substitui por células normais, visando reconstruir uma medula óssea nova. 

(INCA, 2011). 

De acordo com a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (2012) o paciente só 

será submetido ao transplante de medula óssea se a doença já estiver controlada, 

pois, o mesmo deve ter sido submetido à quimioterapia e ter respondido bem ao 

tratamento. Do contrário só se ele responder a alguma outra droga que ele poderá 

passar pelo procedimento. Os maiores riscos desse procedimento estão relacionados 

com a recuperação da nova medula, infecções e as drogas utilizadas na 

quimioterapia.  Pode ocorrer também uma doença chamada enxerto contra o 

hospedeiro, nela as células de defesa do organismo reconhecem essas novas células 

da medula, como corpos estranhos, no entanto através do uso de medicamentos essa 

complicação pode ser  contornada.  Os casos de rejeição a nova medula são raros.  

No que se referem aos cuidados paliativos eles são utilizados nos estágios avançados 

da doença, quando não existe mais a possibilidade de remissão ou cura, através de 

uma equipe multiprofissional é oferecido ao paciente e à família assistência em prol 

de uma melhor qualidade de vida, alívio da dor e sintomas estressantes, entre outras 

intervenções. (SIMONGINI, 2005). 

De acordo com Ferreira; Lopes; Melo (2011), os cuidados paliativos tem como intuito 

diminuir o sofrimento e possibilitar que o paciente consiga realizar suas atividades e 

consiga ter mesmo no estágio avançado da doença uma qualidade de vida, o controle 

dos sintomas é extremamente importante. 

Esse tratamento é feito através de uma visão holística da medicina, que procura 

compreender e estabelecer as desordens tanto físicas, psíquicas, social e espiritual 

de uma forma integrada, para que assim possam ser feitas intervenções que 
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possibilitem uma minimização do sofrimento dos envolvidos, controlando os sintomas 

físicos, psíquicos, espiritual e social.  

De acordo com o Manual de Cuidados Paliativos (2009, p.07) a atuação do psicólogo 

dentre as várias possíveis intervenções junto ao paciente e sua família uma delas 

consiste em “[...] se utilizar da escuta e a observação para avaliar o comprometimento 

emocional e os processos mentais do paciente e de seus familiares, ajudando na 

elaboração dos sentimentos que levam a desmistificação de medos, angústias e 

frustrações, ligados à situação de doença e de morte”. 

Corroborando com isto a Academia Nacional de Cuidados Paliativos e o Conselho 

Regional de Medicina do Estado de São Paulo; Juver apud Ferreira; Lopes; Melo 

(2011, p.06) acrescenta que a doença para o profissional psicólogo dentro desses 

cuidados paliativos é vista de forma ao qual o corpo representa em si as vivências e 

expressões da mente.  A atuação do profissional psicólogo dentro do tratamento dos 

cuidados paliativos ao paciente e sua família tem a função de: 

 

Promoção do controle da dor e de outros sintomas estressantes; trabalhar a 
questão da morte como um processo natural; o oferecimento de um sistema 
de suporte à família, que possibilite a exata compreensão do processo da 
doença em todas as fases; oferecer um sistema de suporte que permita ao 
paciente viver tão ativamente quanto possível, na busca constante para 
manter sua autonomia; integrar o aspecto clínico com os aspectos 
psicológico, familiar, social e espiritual ao trabalho; unir esforços de uma 
equipe multidisciplinar para oferecer o cuidado mais abrangente possível; ter 
sempre em foco que a melhora da qualidade de vida pode influenciar 
positivamente no tempo que resta ao doente e que o cuidado deve ser 
iniciado precocemente. (ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS 
PALIATIVOS O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO; JUVER apud FERREIRA; LOPES; MELO, 2011, p.06). 

 

Para Carvalho (2002), diante desses vários recursos de tratamento, geralmente 

surgem muitas dúvidas e medos sobre o tratamento escolhido, sobre os efeitos 

colaterais e como esse tratamento será feito, no paciente e na família o que pode 

gerar na maioria das vezes muitas incertezas, angústias e ansiedades. E desta forma 

a atuação do psicólogo neste momento é muito importante, viabilizando oferecer 

suporte psicológico para que assim o paciente reestruture o físico. O principal desafio 

e angústia é o fato de não poder curar, mas a cada momento tentar aliviar o 
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sofrimento. Sendo assim é necessário além dos tratamentos conhecidos para 

recuperação biológica (quimioterapia, radioterapia, cirurgia e transplante de medula 

óssea), deve-se incluir uma atenção à qualidade de vida e bem- estar dos pacientes 

e familiares. 

 

De acordo o INCA; Pinto; Ribeiro; Venâncio apud Barrato; Quintana; Monteiro; 

Wottrich; Deus; Camargo (2011, p. 02) a “[...] psicologia insere-se no âmbito do 

tratamento na medida em que atua sobre aspectos subjetivos do adoecimento, 

trabalhando através dos significados atribuídos pelos indivíduos a suas vivências”. 

Diante disso Silva, Tânia (2003) acredita que é fundamental proporcionar a esse 

paciente a possibilidade de expressar suas emoções, angústias, como ele se sente 

diante da situação, da equipe médica, dos procedimentos, contribuindo assim para 

amenizar os efeitos colaterais, ansiedade, além de sua adesão ao tratamento. 

Fazendo desse momento uma oportunidade ao qual ele possa refletir sobre essa 

experiência, e buscar estratégias que o possibilite lidar de uma forma melhor com tudo 

que está por vir. 

Segundo Chico, Hayashi; Ferreira (2005) tanto para realização de exames quanto 

para a realização de procedimentos cirúrgicos a internação se faz necessárias em 

vários momentos no decorrer do tratamento. Complicação em decorrência do 

tratamento está entre os principais fatores da hospitalização.  Essa necessidade de 

recorrentes internações desperta no paciente geralmente um forte sofrimento, pelo 

fato de ter que se afastar do seu lar e dos seus familiares e amigos. A família também 

sofre, porque passa mais tempo no hospital do que na própria casa. Todos esses 

fatores colaboram para uma aproximação do paciente e família da equipe dos 

profissionais de saúde, o que acaba gerando vínculos, sentimentos de cumplicidade 

e confiança. 

Dameto; Neme; Ramos (2002) pontua que essas mudanças na rotina de vida, no 

funcionamento psicossocial e psicofisiológico dos pacientes, nos papeis familiares, 

sociais, além das expectativas futuras são algumas das consequências do tratamento 

de uma doença crônica grave como o câncer. Sendo assim tal situação pode gerar 

alto nível de ansiedade, angústia, depressão, sintomas de pânico, desespero e risco 
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de suicídio. Assim, a atuação do psicólogo hospitalar junto ao paciente e sua família 

no momento do tratamento têm como intuito atenuar esses sintomas.  

Outro foco da atuação do psicólogo neste momento é avaliação do sofrimento desse 

paciente segundo Gaspar (2011, p. 110): 

 

Essa avaliação não é fácil, ressalta-se a importância de conhecer junto ao 
paciente quais são as suas principais aflições. Quais podem estar 
relacionadas com o adoecimento do próprio câncer, como por exemplo, o 
medo de ter uma morte dolorosa ou relacionada com fantasias ligadas ao 
próprio estigma do câncer. Nem sempre o processo do câncer é tão sofrido e 
trágico, mas para o paciente, câncer pode ser sinônimo de morte e sofrimento 
intenso. Uma cuidadosa avaliação para o reconhecimento de fatores de 
riscos que possam agravar o quadro emocional do paciente oncológico para 
além da situação real vivida por ele deve ser pensada. 

 

Chiattone (2011) aponta que com o intuito de possibilitar um momento de expressão 

dos sentimentos, reflexão, clarificação dos sentimentos, e obter sobre a doença e o 

tratamento, esclarecimentos que a atuação do psicólogo se direciona. Esse 

acompanhamento é realizado de forma intensiva durante o tratamento, as várias 

internações, sendo um apoio emocional, possibilitando que os vínculos pessoais e 

familiares sejam fortalecidos, através da terapia breve individual com um enfoque 

sempre na clínica ampliada e da realização dos grupos terapêuticos. 

Outro dilema enfrentado tanto pelo paciente quanto pela família é quando ocorrem 

recidivas da doença, ou seja, quando o tratamento não apresenta os resultados 

desejados. Quando ambos recebem a notícia, ocorrem geralmente os sentimentos de 

desesperança, preocupação, medo, dúvida sobre as perspectivas e curso do 

tratamento. (FERREIRA; DUPAS; COSTA; SANCHEZ, 2010). 

Para Bif (2010) a atuação do psicólogo neste momento visa oferecer um apoio 

emocional, tanto ao paciente, família e equipe de saúde. Nesse momento é 

fundamental atitudes humanas, ver o paciente além de sua doença, buscar 

compreender como ele lida com toda a situação, suas angústias e sentimentos, e 

juntamente com ele e sua família criar estratégias que possibilitem uma melhor 

adaptação e uma melhor qualidade de vida nessa nova etapa. O autor ainda 

acrescenta que: 
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[...] é importante que desde o início o paciente se envolva integralmente com 
o tratamento sendo um participante ativo e não passivo de seu processo de 
cura. Envolver-se nesse caso é entender que a cura não significa somente 
algo que me é dado de fora para dentro, mas que exige do paciente 
mudanças significativas que vão desde mudanças de hábitos de vida diária 
como, por exemplo, a inclusão de uma alimentação saudável, se eximir de 
vícios, a prática de exercícios moderados, mas constantes, a tomada de 
consciência de que suas decisões são soberanas e que vão fazer o grande 
diferencial de escolha para uma resposta significativa de seu corpo. Somos o 
que comemos, mas também o que fazemos como agimos e no que 
pensamos. (BIF, 2010, p. 01). 

 

Diante disto, Neme apud Dameto; Ramos (2002) afirma que a clínica em Psico-

Oncologia, deve ser também preventiva, ela deve impedir a evolução desses sintomas 

e dos transtornos psíquicos, que poderão acarretar uma carga excedente de 

sofrimento ao paciente e a família. O câncer tem como efeito no paciente o estresse 

emocional, fator que contribui para a diminuição da imunidade, alterações numéricas 

e funcionais dos linfócitos, desta forma tornam-se imprescindível sua atenuação. 

Assim a atuação do psicólogo hospitalar deve contribuir desde a melhoria dessas 

condições psicofisiológicas, sua recuperação, controle da doença e qualidade de vida.  

2.2.3 ESTÁGIO AVANÇADO DA DOENÇA  

 

Antes de aprofundar nas possíveis intervenções da atuação do psicólogo no contexto 

hospitalar ao paciente oncológico e sua família no estágio avançado da doença faz-

se necessário compreendermos a definição do que seja um paciente em estágio 

avançado ou paciente terminal.  De acordo com Amaly (2012) paciente terminal é 

aquele onde não existe mais a possibilidade de cura, restando como prognóstico de 

sobrevida até seis meses, e como único tratamento possível os cuidados paliativos 

que visa possibilitar a esse paciente uma melhor morte, e qualidade do tempo de vida 

nessa etapa final. 

Segundo apud Dameto; Ramos (2002) esses pacientes enfrentam simultaneamente 

vários problemas. A luta contra a doença e a adaptação aos tratamentos, os 

problemas emocionais (raiva, depressão, desesperança, desespero, culpa, temor com 

a proximidade da morte) e a mudança dos planos de sua vida, deixam de lado os 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 10.04.2016 

36 

 

planos de longo prazo, fixando-se em metas de curto prazo.  Cabe ao psicólogo e toda 

a equipe multiprofissional compreender esses estágios que o paciente e também sua 

família experiênciam. 

O paciente com câncer em estágio terminal no contexto hospitalar além de lidar com 

todos os medos, ansiedade, confusão de sentimentos, com sua finitude e proximidade 

da morte, tem que lidar com outro fenômeno que é a sua despersonalização, ao qual 

ele perde sua identidade e geralmente é visto apenas como uma doença e suas 

consequências. Outro ponto fundamental que deve ser observado pelo psicólogo é a 

interação que esse paciente tem com seus entes queridos e equipe hospitalar, visto 

que ela contribui de forma direita na maneira como ele lida com todo o processo. 

(CAMON apud RODRIGUES, 2011). 

Segundo Othero; Costa apud Ferreira; Lopes; Melo (2011) para que o paciente 

consiga iniciar uma elaboração, superação e começar um processo de aceitação da 

sua doença e de todo o processo é necessário que o psicólogo possibilite através de 

uma escuta acolhedora tanto verbal quanto não verbal que ele reflita e re-signifique 

suas angústias, sentimentos e conteúdos internos. 

 “Uma das formas de se trabalhar o potencial elaborativo do paciente, além da escuta 

familiar e da equipe médico-hospitalar, consiste no processo psicoterápico, o qual 

pode abranger uma revisão do passado, uma busca de significado pela vida.” 

(RODRIGUES, 2011, p.05). 

Amaly (2012) acrescenta que é necessário que os profissionais de saúde 

principalmente o psicólogo compreenda como o paciente e sua família lida com esse 

processo do adoecer e morrer, os problemas biopsicossociais envolvidos. Nesse 

momento ao qual o paciente se dá conta que não é possível mais a cura, geralmente 

passa a ser movido pela desesperança, pode querer abandonar o tratamento. Neste 

momento é fundamental que o paciente perceba que ele não está sozinho, que está 

sendo assistido e que pode querer abandonar o tratamento, mas, que os profissionais 

de saúde não desistiram dele e de lhe oferecer todos os recursos necessários para 

amenizar o seu sofrimento e lhe proporcionar uma morte mais digna. Este é o 

momento em que o psicólogo deve contribuir para que tanto o paciente quanto sua 
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família tenham um novo olhar sobre a morte, tirando esse olhar de que a morte é uma 

coisa medonha, horrível, possibilitando assim uma desmistificação da morte. 

Diante disto uma das formas de intervenções do psicólogo consiste em: 

[...] amenizar essa experiência dolorosa é ouvir as comunicações de sentimentos dos 
que a estão vivenciando. Nesse contato com a iminência do fim da existência do 
outro é preciso partir do pressuposto de que, de alguma forma, quem está 
morrendo  sabe disso e necessita de ajuda para compreender o que se passa 
consigo. A dificuldade maior que o profissional enfrenta nesses casos é a de ouvir 
essas comunicações sem se deixar impactar e paralisar diante da complexidade 
envolvida na tarefa de manutenção da interação com o paciente que vivencia essa 
situação. Essa empreitada exige uma condição de mente especial para poder oscilar 
livremente entre uma atitude de envolvimento existencial com o mundo vivido do 
outro e ao mesmo tempo preservar sua individualidade e identidade. (CALLANA; 
KELLY; HENNEZEL APUD OLIVEIRA; SANTOS; MATROPIETRO, 2010, p.04)  

 

De acordo com Silvia (2003) é comum que os familiares de pacientes terminais fiquem 

com medo e angústia. Isso ocorre pelo fato de ver um ente querido não 

correspondendo ao tratamento e a constatação da finitude do mesmo. Aliado a isso 

eles geralmente desenvolvem fantasias em relação à doença e dentre essas fantasias 

encontra-se o medo de também ficarem doentes. Nesse momento é importante que a 

intervenção do psicólogo se estabeleça no intuito que esses familiares consigam 

separar o que é realidade e o que é fantasia possibilitando a devida dimensão frente 

aos acontecimentos. 

Segundo Santos (2007) nesse momento da fase avançada do estágio do câncer, é 

importante que os familiares cuidem de si mesmos, visto que essa fase terminal, 

juntamente com os pacientes enfrentam um trabalho muito pesado, tanto físico, 

mental e principalmente emocional. Desta forma, o cuidar de si é fundamental para 

que possam, assim, cuidar do outro. Para isso é necessário cuidar bem do sono e da 

alimentação, buscar um apoio espiritual seja ele qual for independente da religião, 

além de recorrer ao apoio psicológico que é essencial nesse processo de cuidar si, 

para tentar melhorar suas condições físicas e psicológicas para atravessar essa 

situação de sofrimento e conseguir assim ajudar no que for necessário o paciente.  
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Ainda de acordo com o autor citado anteriormente, a atuação do psicólogo nessa fase 

consiste em contribuir com a família nesse processo de cuidar de si, além de começar 

a trabalhar a questão do luto, para que quando o paciente falecer a família consiga 

lidar de uma melhor maneira com a situação. Corroborando Ribeiro dos Santos apud 

Borges; Silva; Toniollo; Mazer; Valle; Santos (2006) acrescenta que as intervenções 

do psicólogo nessa etapa deve consistir em possibilitar através de um treinamento 

que os familiares consigam que o paciente expresse seus pensamentos e desejos; 

outro ponto importante é trabalhar a questão de controle e melhor manejo do estresse 

e da dor, além de motivar os familiares visto que isso irá colaborar para que eles 

consigam lidar de uma melhor maneira com o processo de luto, o incentivo para a 

criação de estratégias que colaborem nos cuidados domiciliares também é 

necessário.  

No caso do paciente, o psicólogo deve contribuir escutando o mesmo, sobre seus 

medos, suas frustrações, angústias, e sobre a morte, possibilitando um momento de 

reflexão e re- significação, que permita expor seus sentimentos e até mesmo suas 

ultimas vontades, para que juntamente com a família veja o que pode ser 

providenciado para que esse processo seja o menos doloroso possível. Cabe a ele 

também perceber: momento da intervenção, momento de recuar para a intervenção 

da clinica, quais as reais necessidades desse paciente que muitas vezes encontra-se 

ligado a aparelhagens. (SANTOS, 2007). 

Diante disto Silva, André (2003) acrescentam que as intervenções junto ao paciente e 

sua família nessa fase se dividem em nove momentos que são descritos como: 

1. Possibilitar ao paciente e sua família o momento ao qual possam expressar 

seus sentimentos, desabafar, chorar e o que mais demandarem, é o momento 

do acolhimento.  

2. O foco da intervenção consiste no acolhimento das fantasias dos parentes, os 

auxiliando a refletir e o que fantasia e o que é realidade, geralmente essa 

fantasia consiste no medo de ficarem doente como o ente querido. 

3.  Manter um vínculo terapêutico de confiança com ambos implica em não 

esconder nenhuma informação sobre a real situação do paciente.  
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4. Descobrir quem na família está desempenhando o “papel do forte”, da pessoa 

que resolve todas as questões práticas e que da força a todos. É fundamental 

saber quem é essa pessoa, pois. em algum momento ela também precisará 

de apoio, mesmo que esse apoio seja voltado para possibilitar que ela se 

expresse e que compreenda que ela não tem que desempenhar esse papel o 

tempo todo, que não tem que carregar esse peso sozinho, que precisa dividir 

com alguém antes que se torne pesado demais.  

5. Consiste em possibilitar um momento de mais intimidade ao paciente e sua 

família, poupando-os do excesso de ajuda e especulações externas, de 

pessoas curiosas, dos excessos de visitas, que acabam contribuindo para o 

aumento do estresse.   

6. O psicólogo atua no sentindo de evitar que eles criem e fantasiem curas 

milagrosas, nesse estágio é muito comum a família recorrer a Deus e qualquer 

outro recurso que ofereça o mínimo de esperança, já que a medicina não pode 

mais oferecer essa cura.  

7. Esclarecer à família a importância de se aceitar a situação e vivenciá-la junto 

ao paciente da melhor forma possível, ajudando o paciente a realizar suas 

últimas vontades e principalmente respeitando o seus limites.  

8. A intervenção é voltada aos familiares mais distantes do paciente e dos 

familiares mais próximos, esclarecendo o momento delicado em que ambos 

estão passando e que as reações emocionais muitas vezes de raiva e 

agressividade, devem ser compreendidas como parte desse processo, 

portanto eles não devem levar para o lado pessoal.   

9. O psicólogo realiza junto à família um balanço da situação no qual refletem 

sobre tudo que eles passaram, seus medos, aprendizados, perdas, ganhos, 

como se sentem no momento e como eles imaginam que vão conseguir lidar 

quando o paciente estiver falecido e como pretendem retomar suas vidas. Esse 

momento é fundamental para que se comece a trabalhar antecipadamente a 

questão do luto. 
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Segundo Caplan apud Silva, André (2003) um fenômeno marcante nessa etapa é o 

fato dos membros familiares diante da eminência ou pela morte de um ente querido, 

assumir alguns papeis. Um papel que é bem determinado é aquele que um  membro 

assume o lugar do forte, daquele que cuida de todos, que dá força, que cuida de todas 

as questões práticas e que como o próprio nome do papel desempenhado diz, ele se 

mostra forte o tempo todo. O importante é o psicólogo e os outros familiares 

compreenderem que ele está assumindo essa função, mas, ele não é tão forte como 

representa, também tem seus medos, só assumiu esse lugar porque alguém tinha que 

fazê-lo, do contrário quem daria força aos outros? Existem também os desesperados, 

os apáticos e os inconformados. É fundamental que o psicólogo consiga distinguir qual 

ou quais familiares estão ocupando cada papel, para que assim possa fazer sua 

intervenção direcionada aquele ele está desempenhando determinado papel. 

De acordo com Maia (2005) cabe ao psicólogo acompanhar os familiares nos 

processos de despedida, auxiliando-os nas organizações diversas que se apresentem 

como necessárias além da elaboração dos projetos de vida na ausência do ente 

doente. Contribuindo assim para que a família consiga se adaptar a essa nova fase, 

possibilitando seguir sua vida em frente, voltando à sua rotina e realizando planos 

futuros. Se necessário o psicólogo deve realizar um encontro no qual os membros da 

família tenham a oportunidade de compartilhar sua experiência, sua dor, seus 

sentimentos, contribuindo assim para elaboração desse luto e para reorganizar esse 

núcleo familiar. 

Para Andretta (2012) a atuação do psicólogo no contexto hospitalar com o paciente e 

sua família nesse estágio avançado é fundamental, pois, suas intervenções visam 

contribuir para uma melhor qualidade de vida dos mesmos, o bem estar 

biopsicossocial e minimizar o sofrimento desse processo, além de trabalhar as 

questões da morte e da elaboração do luto. No entanto essa atuação não é fácil, visto 

que ela é perpassada por vários atravessamentos, entre eles o fato que muitas vezes 

o psicólogo inicia o tratamento com paciente e a família e esse paciente recebe alta, 

dessa forma o atendimento não tem uma continuidade, aliado ao fato que o paciente 

é terminal, e desta forma não se sabe ao certo quanto tempo de vida ele tem e isso 

dificulta muitas vezes o planejamento de intervenções, visto que em alguns casos 
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inicia-se o acompanhamento psicológico e o paciente morre. Nesse caso o psicólogo 

faz uma breve intervenção com a família, mas, essa atuação é limitada pelo fato dela 

se restringir apenas ao contexto hospitalar, uma vez verificado a necessidade de 

continuidade do acompanhamento psicológico aos familiares, o psicólogo deve 

encaminhar e orientar que a continuidade do processo se cumpra em outro contexto 

que não o hospitalar. 

 

2-2-4 DIFICULDADES E ATRAVESSAMENTOS NA ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO 

CONTEXTO HOSPITALAR. 

 

Para Gaspar (2011) o fato do psicólogo atuar no hospital, ao contrário de sua atuação 

“solitária” em consultórios, deve levá-lo a conhecer bem e ter bem definidos quais são 

os limites institucionais de sua prática. Desta forma o psicólogo chegará nesse 

contexto munido de seu saber teórico e com sua prática a ser refletida e apresentada 

no hospital. 

É importante salientar que a atuação do psicólogo nesse contexto é perpassada por 

vários atravessamentos e limitações, uma delas se refere aos limites institucionais ao 

qual o psicólogo tem que adaptar os seus conhecimentos teóricos a esse contexto, 

redefinindo seus limites junto aos outros profissionais e também no próprio espaço da 

instituição. Regras, rotinas, dinâmicas e condutas específicas que devem ser seguidas 

acabam limitando as possibilidades de intervenções do psicólogo. (CHIATTONE, 

2011).  

Outro ponto fundamental a ser refletido é o fato que: 

 

[...] apesar de a presença do psicólogo nos hospitais gerais ter trazido 
evidentes benefícios para pacientes, familiares e para equipe de saúde, no 
sentido de atenção aos aspectos psicológicos das doenças orgânicas e do 
apoio especifico a tríade paciente-família-equipe de saúde, essa mudança 
fundamental não ocorreu sem obstáculos. É real que o hospital, enquanto 
estrutura institucional possui mecanismos que reforçam um modelo 
fortemente verticalizado, pautado no modelo biomédico. Por outro lado, o 
saber médico e o saber psicológico podem e devem ser complementares 
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dentro do modelo biopsicossocial. (GREENHILL; COHEN;COLE; LIPOWSKI; 
BARROS; SANTOS; COL, SPINK apud CHIATTONE, 2011, p.171). 

 

Tudo isso reforça a necessidade da junção entre o saber médico e o saber da 

psicologia em prol do paciente, família e equipe de saúde. Contribuindo assim para 

que acabe com as disputas de poder, que acabam afetando diretamente nos 

pacientes e atuação do psicólogo. Infelizmente na maioria das vezes isso muitas 

vezes não ocorre e o psicólogo passa a ser visto apenas como um auxiliar da tarefa 

médica, um suporte da saúde mental, e dessa forma não é tão valorizado como 

deveria. (CHIATTONE, 2011). 

O psicólogo no contexto hospitalar ‘’quando não é visto como um auxiliar da saúde 

mental é visto como um mágico, aquele que tem o poder de resolver todos os 

problemas’’. Essa visão idealista acaba atrapalhando na sua atuação, visto que os 

profissionais da equipe de saúde passam a esperar do psicólogo um trabalho ao qual 

não condiz com sua especificidade, por isso é necessário deixar claro em que consiste 

sua atuação e os limites da mesma, além como esse profissional pode contribuir no 

trabalho com os outros profissionais junto ao paciente e família, evitando assim que 

sejam criadas expectativas equivocadas. (LELIS, 2011). 

De acordo Angerami; Camon (2009) um fator que mexe inclusive com valores do 

psicólogo é a questão da saúde ser um direito de todos, e esse profissional se 

deparar constantemente com esse direito na maioria das vezes sendo negado a 

população, passando de direito a privilégio de poucos em detrimento de muitos. 

Outra limitação segundo Silva, André (2003, p.06) é o fato do trabalho:  

 

[...] com familiares enlutados, de pacientes terminais com câncer em hospitais 
gerais não é fácil. O próprio trabalho de luto em si já apresenta suas 
dificuldades, e, se ligarmos a isso, o estigma de uma doença secular, um 
ambiente hospitalar aversivo junto, a insegurança de alguns profissionais que 
muitas vezes negam-se a fornecer diagnósticos e prognósticos verdadeiros 
ao paciente nessas situações, colocando para a família toda a 
responsabilidade sobre a decisão de informar ou não ao paciente, teremos 
então, um universo riquíssimo para a criação das mais variadas fantasias, 
surgimento de conflitos e quadros patológicos. Os problemas que o 
profissional de psicologia enfrenta nessas situações são vários: desde a 
incerteza do tempo de internação do paciente, até a falta de um setting 
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específico para realizar os atendimentos, passando, muitas vezes, por um 
ambiente de trabalho multidisciplinar fragmentado, onde  as  informações  
vêm  e  vão  em  constantes contradições, servindo apenas, para ampliar a 

tensão e angústia dos pacientes  internados, bem como de  seus familiares.  

 

E diante disto ainda existe o fato da psico-oncologia ser uma área recente da 

psicologia, assim como a psicologia hospitalar ainda carecer de mais estudos e 

pesquisas que possibilitem a ampliação dessa atuação e dos recursos utilizados, 

demarcando mais o seu território e a importância dessa atuação em prol de uma 

melhor qualidade de vida do paciente e de sua família. É fundamental também sua 

integração com a equipe de saúde, pois, só assim através da realização de um 

trabalho interdisciplinar que as diversas necessidades do paciente e família poderá 

ser atendidas. (LELIS, 2011). 

Enfim, vários são os atravessamentos dentre eles podemos citar as questões 

institucionais, a dificuldade de trabalhar com o paciente ao qual muitas vezes ele inicia 

uma intervenção e esse paciente recebe alta ou falece, a falta de um espaço que 

propicie privacidade ao paciente, sendo na maioria das vezes os atendimentos 

realizados nos corredores, enfermarias, UTI, ambulatórios, salas de quimioterapias, 

salas de esperas. O saber e poder médico que muitas vezes aparece como uma 

dificuldade da atuação, além da necessidade do profissional conseguir ampliar o seu 

olhar no sentido de direcionar sua atuação nos moldes da clínica ampliada, aquela 

que não se restringe aos moldes da atuação clínica tradicional. Sua integração na 

equipe de saúde é fundamental, pois, só assim através da realização de um trabalho 

interdisciplinar que as diversas necessidades do paciente e família poderão ser 

atendidas e conseguir superar essas limitações e atravessamentos e realizar as suas 

intervenções. (ANDRETTA, 2012). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CLASSIFICAÇÂO DA PESQUISA 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois tem como um dos focos 

compreender, descrever e caracterizar contribuições da atuação do psicólogo junto 

ao paciente oncológico e sua família no contexto hospitalar. Segundo Maanen apud 

Neves (1996), a pesquisa qualitativa assume diferentes significados no campo das 

ciências sociais. Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que 

visam descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de 

significados. Tem por objetivos traduzir e expressar os sentidos dos fenômenos do 
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mundo social. A metodologia qualitativa foi empregada nesta pesquisa, pois, ela 

valoriza os aspectos descritivos e as impressões pessoais, buscando focalizar o 

particular como instância da totalidade social, além de compreender os sujeitos 

envolvidos e, por sua intervenção, entender também o contexto. 

 

Quanto aos meios, o presente trabalho foi realizado através de um estudo 

bibliográfico, no qual foi desenvolvido através de materiais já elaborados, como: livros, 

artigos e outros tipos de trabalhos acadêmicos escritos em português. O presente 

estudo se classifica como Pesquisa Bibliográfica quanto aos meios, uma vez que 

implica na recuperação de conhecimento científico acumulado sobre um problema 

(RODRIGUES, 2007). Esta pesquisa bibliográfica foi fundamentada na documentação 

e bibliografia sobre o tema em questão e teve finalidade de proporcionar contato com 

o que já se produziu a respeito dele. (PÁDUA, 2007). Para tanto, foram utilizados 

procedimentos de buscas bibliográficas por soluções, atentos ao objeto de estudo. 

(LIMA; MIOTO, 2007).  Segundo Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa bibliográfica 

abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros pesquisas, monografias, teses, 

material cartográfico etc. 

 

Esta pesquisa foi realizada através de pesquisa de caráter descritivo, pois, tem como 

objetivo a descrição das contribuições da atuação do psicólogo junto ao paciente 

oncológico e sua família no contexto hospitalar. Segundo Gil (2002), a pesquisa 

descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinadas populações ou fenômenos.  

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada no período de fevereiro de 2012 a junho de 2012, 

através de pesquisas em livros, artigos, monografias, dissertações de mestrados e 

doutorado, sites de organizações como INCA, Ministério da Saúde, que focam estudos 
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da área do câncer, o que condiz com os objetivos da pesquisa de buscar contribuições 

da Psicologia ao tema contribuições da atuação do psicólogo ao paciente oncológico 

e sua família no contexto hospitalar. Foram utilizados os descritores (paciente, família, 

câncer, psicólogo, hospital). Buscou-se utilizar diferentes combinações dessas 

palavras, com o objetivo de realizar um levantamento abrangente que incluísse o 

maior número de estudos da área. Dessa forma, somente os estudos que focalizaram 

o tema contribuições da atuação do psicólogo no contexto hospitalar ao paciente 

oncológico e sua família foram selecionados nesse levantamento cerca 70 artigos, dos 

quais 62 foram utilizados. Os textos escolhidos foram escritos em Português do Brasil. 

E, além disto, foram encontrados poucos artigos sobre o tema cujo período de 

publicação das referências utilizadas foi de 2002 a 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS, IMPLICAÇÕES E LIMITAÇÕES DA PESQUISA, 

SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS. 

 

5-1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O objetivo geral desse trabalho foi compreender as contribuições da atuação do 

psicólogo no contexto hospitalar ao paciente oncológico e sua família. De acordo com 

a pesquisa realizada a atuação do psicólogo junto ao paciente oncologico e sua família 

em todos os estágios da doença é de suma importância. Vários estudos demonstram 

a importância dos fatores psicológicos no surgimento, cura e remissão do câncer. 

Além de estabelecerem a importância da atuação do psicólogo tanto para um possível 

prolongamento da vida, quanto para uma melhor qualidade de vida e amenização dos 

sintomas do paciente e da família em todos os estágios da doença. É importante 

pontuar que essa atuação ainda carece de mais estudos na área, para o 

desenvolvimento de mais técnicas e intervenções. (ÁDERSON, 2001). Os 

profissionais que atuam nessa área seguem as mais diversas abordagens teóricas 

(Psicanálise, Existencial/ Fenomenológica, Gestalt, Comportamental, Cognitiva-

Comportamental e Sistêmica), no entanto nesse trabalho não foi privilegiada nenhuma 

abordagem teórica, se atendo apenas para as contribuições da atuação do psicólogo 

independente de sua linha de fundamentação.  Essa atuação foi reconhecida e 

oficializada no ano de 1998 através da publicação de uma portaria do Ministério de 

Saúde que estabelece que toda instituição que trata do paciente oncológico deve ter 

a presença em sua equipe de saúde de um psicólogo. 

A atuação do psicólogo é indispensável no tratamento do paciente oncológico, pois, 

auxilia no processo de enfrentamento da doença e dos eventos estressantes que esta 

envolve, além de auxiliar no tratamento, no qual o paciente passa por períodos longos 

de internação e tratamento farmacológico agressivo, bem como os seus efeitos 

colaterais. Desta forma contribui para que paciente e sua família consigam lidar de 

uma melhor forma com alteração de seu comportamento, tais como: desmotivação e 

depressão, além da possibilidade de recidiva.  

Para Carvalho (2002) ainda não é possível compreender todos os processos 

biológicos, sociais e psicológicos que desencadeiam o câncer e a sua cura. Tanto que 

o mesmo tratamento que é eficaz para um paciente pode não ter o mesmo efeito em 

outro. Isso demonstra as lacunas que ainda existem em relação ao câncer, tanto no 

que diz respeito ao seu surgimento, tratamentos, remissão e fatores envolvidos, 
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necessitando assim de mais estudos das diversas áreas que compõem o tratamento 

do câncer. Para que assim ocorra uma melhor compreensão e consequentemente o 

desenvolvimento de tratamentos e intervenções mais eficazes. 

As contribuições dessa atuação ao paciente oncológico e sua família, vai desde auxílio 

à equipe de saúde no momento do diagnóstico, esclarecimento sobre a doença, 

escuta dos seus medos, angústias, dúvidas, psicoterapia breve individual, criação de 

grupos terapêuticos, um espaço que possibilite no enfrentamento, re-significação e re-

elaboração da situação, além contribuir para amenizar o sofrimento e os sintomas em 

busca de uma melhor qualidade de vida para ambos em todos os estágios, inclusive 

no estágio avançado, onde não é possível mais a cura. (DAMETO; NEME; RAMOS, 

2008). 

Cabe salientar que essa atuação é perpassada por vários atravessamentos, desde a 

necessidade do profissional em adaptar os seus conhecimentos técnicos à sua 

prática, além das questões institucionais, a rotina hospitalar ao qual muitas vezes é 

iniciada uma intervenção e o paciente recebe alta ou falece. Outro ponto dificultador 

é o poder do modelo biomédico que em alguns momentos não valoriza a atuação do 

psicólogo, percebendo esse profissional apenas como um auxiliar do psiquiatra, não 

podemos esquecer de citar também a resistência que muitas vezes ocorre da equipe 

de saúde em compreender a importância dessa atuação e qual é o papel do psicólogo 

neste contexto. E assim acabam muitas vezes tendo uma visão desse profissional 

como um mágico que vai resolver todos os problemas, por isso se faz necessário que 

o profissional esclareça qual o seu papel e suas limitações. (CHIATTONE, 2011). 

Desta forma, a Psicologia no contexto hospitalar desenvolve assim o seu trabalho 

inserido na equipe dos profissionais da saúde, e visa contribuir principalmente 

através do conhecimento teórico, metodológico e profissional para a política de ação 

em saúde em assistência ao paciente oncológico e a sua família, (MORAES, 2003).  

Que a atuação do psicólogo tem contribuído para uma melhor qualidade de vida e 

amenização dos sintomas, tanto para o paciente quanto para família, a literatura 

esclarece e legitima essa contribuição da psicologia. No entanto é fundamental que 

esse fazer se constubstancie de mais pesquisas ligadas à oncologia, para o 
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desenvolvimento de mais técnicas de intervenções e mais referencial para que se 

vença uma grande lacuna entre a teoria e a prática, quando muitas vezes faltam 

normativas tanto para a instituição quanto para o psicólogo. (CHIATTONE, 2011). 

 

5-2 IMPLICAÇÕES DA PESQUISA 

 

A escolha do tema ocorreu através do interesse na área da Psicologia Hospitalar e a 

partir da realização do estágio no Hospital Nossa Senhora das Graças, onde tive a 

oportunidade de conversar com vários pacientes com câncer e seus familiares e á 

partir daí passei a ter interesse em compreender quais as contribuições nossa atuação 

pode oferecer a eles.  A compreensão dessas contribuições é fundamental além da 

necessidade de mais estudos e profissionais que se interessem nessa área, visto que 

os estudos apontam a importância dessa atuação em todos os estágios da doença e 

o aumento da incidência de câncer o que remeterá as necessidades de cada vez mais 

profissionais capacitados e voltados para essa área. 

 

5-3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

As limitações encontradas foi o fato  de pouca publicação na área que enfatize o 

paciente oncologico e a articulação com a psicologia, uma vez que os estudos na área 

da psico-oncologia são relativamente recente. A maioria das publicações se atém as 

contribuições e intervenções a esse paciente e sua família sobre um determinado tipo 

de câncer. Como essa pesquisa teve como propósito de compreender essas 

contribuições ao paciente e sua família de uma forma geral independente do tipo de 

câncer ela encontrou como limitação a escassez de publicações sobre o tema 

proposto. 

Outra limitação a ser apontada, se refere ao tempo destinado à pesquisa e escrita do 

trabalho de conclusão de curso que é muito curto.  

 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 10.04.2016 

50 

 

5-4 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Este trabalho esboça de forma sucinta as contribuições da atuação do psicólogo no 

contexto hospitalar ao paciente oncológico e sua família. Expõem, sucintamente, 

algumas reflexões sobre o tema sem a pretensão de esgotá-lo. Espera-se ter 

contribuído para compreensão da importância dessa atuação.  

 

Este trabalho apresenta uma discussão fundamentada em pesquisas bibliográficas, o 

que de certa forma dificulta uma proximidade maior com cada pessoa que enfrenta 

situação de tal envergadura. O que se propõe como trabalho futuro, é a realização de 

pesquisa de campo no setor da oncologia para se considerar realidades institucionais 

e as contribuições da psicologia para a instituição, sem perder o foco do bem estar do 

paciente oncologico e sua família, ou mais especificamente, estudo de caso para se 

verificar em detalhes o processo de ressignificação da doença para cada pessoa e 

assim poder intervir no caso a caso. 

Em relação a possíveis trabalhos futuros tenho interesse em realizar uma pesquisa 

de campo, para compreender e verificar quais as contribuições da abordagem 

cognitiva- comportamental na atuação junto ao paciente oncológico e sua família no 

contexto hospitalar. 
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