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RESUMO 

 

Uma doença não afeta apenas o que padece, mas estende-se a todo universo daqueles que o 

cercam. Impõe-se assim mudanças, exigindo reorganização na dinâmica familiar para incorporar às 

atividades cotidianas os cuidados que a afecção e seu tratamento exigem, uma vez que é preciso dar 

atenção e dedicar-se ao doente. A presente pesquisa discute as principais necessidades do cuidador 

familiar, já que é função deste zelar pelo paciente promovendo seu bem-estar físico, psicológico e 

social. Porém, este acompanhante também precisa de suporte psicológico, bem como estrutura física 

adequada para tomar conta do enfermo, pois esta é uma tarefa nem sempre fácil. Essa é uma pesquisa 

bibliográfica por meio de busca eletrônica nas bases de dados LILACS, SCIELO e PubMed 

utilizando as seguintes palavras chave: cuidador familiar, família, oncologia e neoplasia. Como 

critérios de inclusão foram aceitos: Publicações em periódicos disponíveis on-line; Textos em 

Português; Publicados entre 2001 e 2011. Foram excluídos da análise os resumos de artigos que 

faziam referência à família do paciente oncológico secundariamente ou que incluíam a importância 

da atenção à família apenas na conclusão do trabalho. Os dados indicaram deficiência nas 

publicações nacionais relativas a intervenções, programas e recursos tecnológicos que podem ser 

oferecidos aos cuidadores familiares, apontando para a necessidade de incrementar pesquisas 

visando a subsidiar ações efetivas de apoio, já que muito se estudou sobre a sobrecarga que sofrem 

e suas conseqüências. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
mailto:lauratraub@uol.com.br


Psicologia.pt 
ISSN 1646-6977 

Documento publicado em 27.11.2016 

 

Laura Traub, Celito Francisco Mengarda 2 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

 

Palavras-chave: cuidador familiar, família, oncologia, neoplasia. 

 

Copyright © 2016. 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License 4.0. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

Das muitas possibilidades que a vida nos oferece, uma delas é a de adoecer. A doença é uma 

das experiências que mais mobiliza o homem, principalmente quando esta é considerada grave ou 

incurável como o câncer (SILVA, 2005). 

Em termos objetivos, a palavra câncer é um termo genérico utilizado para descrever diversas 

doenças que progridem de modo diferente, mas que têm em comum certas características, tais como 

o crescimento de células anormais que se proliferam localmente. Além disso, possuem potencial de 

invadir e atravessar barreiras, reproduzindo-se indefinidamente e disseminando-se pelo organismo, 

podendo levar à morte se não forem erradicadas (UICC, 1999). 

Apesar dos avanços da medicina no tratamento oncológico e do aumento de informações 

veiculadas pela mídia, essa enfermidade ainda equivale, muitas vezes, a uma sentença de morte, 

comumente associado à dor, sofrimento e degradação (ARÁN et al., 1996). A literatura nos mostra 

que essa doença sempre foi percebida como algo vergonhoso, sujo, contagioso e sem cura, sendo 

uma doença tradicionalmente relegada pela sociedade (GIMENEZ, 1997). 

O diagnóstico e todo o processo da doença são vividos pelo paciente e pela sua família como 

um momento de intensa angústia, sofrimento e ansiedade. Além do rótulo de um padecimento 

doloroso e mortal, o doente comumente vivencia no tratamento, geralmente longo, perdas e sintomas 

adversos, acarretando prejuízos nas habilidades funcionais, vocacionais e incerteza quanto ao futuro. 

Muitas fantasias e preocupações em relação à morte, mutilações e dor encontram-se presentes 

(CARVALHO, 1998; BERGAMASCO e ÂNGELO, 2001). 

Confirmada a doença, o paciente vê sua vida tomar um rumo diferente do que poderia 

imaginar, já que o câncer pode acarretar alterações significativas nas diversas esferas da vida como 

trabalho, família e lazer (SALES et al., 2001). Dessa forma, acaba trazendo implicações em seu 

cotidiano e nas relações com as pessoas do seu contexto social (BERGAMASCO e ÂNGELO, 

2001). 
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Sabe-se que cuidar de uma pessoa com doença avançada causa importante ônus ao que presta 

zelo e, em relação ao seu cotidiano, há uma literatura abundante de estudos que demonstram a 

sobrecarga que ele tem com sua estafante e estressante atividade de cuidados diários. Estes custos 

ocorrem no nível físico, psíquico, social e financeiro que repercute sobre a saúde da família. 

Exclusão social, isolamento afetivo, depressão, erosão nos relacionamentos, perda da perspectiva 

de vida, distúrbios do sono, maior uso de psicotrópicos são alguns dos vários registros no contexto 

psicossocial do cuidador. A tarefa de cuidar pode levar a mudanças na dinâmica e estruturas 

familiares, sendo potencial fonte de estresse, pois estão diretamente relacionados às fases de 

evolução da doença e às especificidades de cada tipo de câncer (TAVARES e TRAD, 2009). 

De modo geral, Tavares e Trad (2009) relatam que os envolvidos vivenciam momentos de 

extrema ansiedade, culpa, medo e raiva, tornando, por vezes, a doença potencialmente mais 

desestruturadora para as famílias do que para os pacientes. Estudos destacam altos níveis de 

desordens psiquiátricas nos cuidadores familiares. Indicam, ainda, que muitas vezes esses se sentem 

confusos e inadequados quanto à forma de ajudar o enfermo e necessitam de atenção especial, uma 

vez que fazem parte da unidade de cuidados. 

 A disponibilidade de certos recursos materiais, sociais e psicológicos pode ter um papel 

crucial na decisão do familiar tanto em relação à continuidade do cuidado (no hospital e em casa), 

quanto à efetividade do resultado deste. Assim, conhecer as necessidades de apoio apontadas por 

familiares cuidadores de doentes oncológicos e as formas de apoio, intervenções e programas 

utilizados, pode auxiliá-los na compreensão do tema e então favorecer o planejamento de ações 

adequadas às suas necessidades da clientela (SANCHEZ et al., 2010). 

A família é afetada pela doença, e a dinâmica familiar afeta o paciente. Depressão no paciente, 

por exemplo, prediz depressão no cuidador, e vice-versa. O envolvimento prático e emocional das 

pessoas socialmente significantes na jornada do enfermo com câncer afeta suas próprias vidas, às 

vezes de modo profundo, pois viver com essa doença envolve trabalho adaptativo ou acomodação 

para transtornos e mudanças na família. (SANCHEZ et al., 2010) 

 

2. IMPORTÂNCIA DO GRUPO FAMILIAR PARA O PORTADOR DO CÂNCER  

 

A família é como uma unidade de cuidados. O cuidado familial se dá ao longo do processo de 

viver e nas diferentes etapas da vida de cada ser humano, ou seja, ele está presente desde o 

nascimento até a senilidade (ELSEN, 2004). Nela é onde se constitui um dos núcleos centrais na 

formação de crenças, valores, conhecimentos do indivíduo e, em geral, quando um membro adoece 

todos os outros sofrem e sentem as conseqüências do momento vivenciado (INOCENTI, 

RODRIGUES e MIASSO, 2009). 
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Sendo assim, no cuidado com o paciente oncológico, a família assume importante papel, pois 

ela á apontada como a principal fonte de apoio para o enfermo e detém a responsabilidade com o 

seu bem-estar físico, emocional e social. É no reduto familial que o doente encontra boa parte de 

seu referencial.  

Àquele familiar que presta cuidados ao paciente oncológico, o acompanha pelas diferentes 

etapas: diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. Essa tarefa torna-se desgastante 

para o cuidador, uma vez que o afasta de suas atividades rotineiras, acarreta em gastos financeiros, 

privação do convívio social e contínuo contato com dor e sofrimento (SIMINO, SANTOS e 

MISHIMA, 2010). A sobrecarga de cuidados aumenta com o avanço da doença. 

Os diferentes impactos que uma doença como o câncer impõe ao viver das famílias, 

considerando as intercorrências durante o tratamento, repercute em como o enfermo será assistido 

por esses e conseqüentemente em como enfrentará seu adoecimento e tratamento (COMARU e 

MONTEIRO, 2008). Visto isso, o binômio paciente-cuidador é considerado uma unidade de 

atenção, por ser um “invisível sistema de cuidado da saúde”. O carcinoma, no entanto, deve ser 

tratado como problema e questão familiar.  

A preocupação com o cuidador familiar e a qualidade da assistência prestada são essenciais, 

pois isso terá um efeito significativo nos custos tanto para o sistema de saúde como para as famílias, 

já que o preparo daquele que zela leva a diminuição das demandas médicas e de custos com 

tratamento hospitalar. (SANCHEZ et al., 2010). 

A constante adaptação às mudanças ocorridas devido ao adoecer torna-se necessária e a 

compreensão da busca pelo controle da situação, geradas pela doença crônica, exigem que o familiar 

participe no processo de crescimento integral da pessoa diante das novas experiências vividas 

(SILVA e CORREA, 2006). 

 É inquestionável a importância da pessoa que presta cuidados na assistência à saúde do 

doente com câncer, oferecendo cuidados diretos (higiene, alimentação), ou apoio indireto 

(acompanhamento). O cuidador familiar, embora leigo, assume a responsabilidade pelas 

necessidades físicas e emocionais do outro que está incapacitado de se cuidar, acatando que cabe à 

família a responsabilidade de cuidar dos seus membros. No entanto, para a maioria das equipes de 

saúde, o foco de atenção ainda é o doente, cabendo aos cuidadores familiares apenas o papel de 

recursos em benefício daquele (SANCHEZ et al., 2010). 
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3. IMPLICAÇÕES FÍSICAS, PSÍQUICAS, SOCIAIS E FINANCEIRAS NA FAMÍLIA 

DE PACIENTE COM CÂNCER  

 

As repercussões do câncer vão além da esfera pessoal. Pela abrangência de sua ocorrência, é 

uma doença que traz impactos físicos, sociais emocionais e econômicos importantes (SILVA, 2005). 

Os cuidados direcionados a esses pacientes, principalmente os que estão em estado avançado da 

doença, demandam demasiado tempo de dedicação do cuidador e isto faz com que ele abandone 

grande parte de suas atividades cotidianas, tendo que se adaptar a uma nova rotina que inclui as 

exigências e demandas do tratamento (INOCENTI, RODRIGUES e MIASSO, 2009). 

Sanchez (2009) afirma que as demandas físicas podem ir do aumento da carga de trabalho à 

exaustão, comprometendo, por vezes, sua saúde. As atividades sociais frequentemente são 

restringidas, ocorrendo assim rupturas de vínculos, isolamento, solidão, diminuição da participação 

em sociedade, perda do suporte social e menor satisfação com a vida. Há alteração dos papéis 

familiares na realização das atividades e funções além de, por vezes, gerar aumento de 

responsabilidades.  A sobrecarga psíquica pode levar à angústia psicológica, gerando estresse 

emocional, tornando-os vulneráveis à depressão antes e após a morte do enfermo se não tiver um 

suporte adequado. Distúrbios do sono e maior uso de psicotrópicos também são freqüentes. 

A sobrecarga econômica é outro aspecto que costuma ser um significativo estressor. Pode 

haver perda de emprego, das reservas financeiras existentes e também da principal fonte de renda. 

As famílias com baixos salários e aquelas dos pacientes com importante dependência são as mais 

atingidas. O cuidado onera o orçamento familiar não só com o paciente, mas com o cuidador 

também. Há o aumento nos gastos com as medidas gerais de suporte impostas pelo tratamento, como 

gastos com medicamentos e transportes ao ter que deslocar-se constantemente para tratamento 

ambulatorial/hospitalar (FLORIANI e SCHRAMM, 2006). 

Todas essas demandas podem afetar diretamente a qualidade do cuidado prestado ao 

paciente, pois há forte relação entre saúde do cuidador e grau de sobrecarga, o que está 

relacionado ao nível de preparo do mesmo (SANCHEZ et al., 2010). 

O cuidador familiar acompanha o paciente em sua “jornada do câncer”, em suas várias etapas 

(diagnóstico, tratamento, recidivas da doença e retratamentos, encaminhamento para cuidados 

paliativos), atravessando-as, em geral, de modo árduo e penoso, motivado por esperança de cura, 

mas, também, com desilusões, sofrimentos e importante carga de trabalho. Vivências que tendem a 

se intensificar com a evolução da doença (FLORIANI e SCHRAMM, 2006). 

Os familiares cuidadores revelam mais preocupações com o estado de saúde do doente do que 

com ele próprio, priorizando o zelo em tempo integral, não dispondo de tempo livre para atividades 
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de lazer. Quanto mais debilidade o paciente se encontrar, maiores serão os fatores de risco para o 

cansaço e o estresse e mais ameaçadoras estarão suas condições de saúde (INOCENTI, 

RODRIGUES e MIASSO, 2009).  

Há a descrição da vulnerabilidade destes cuidadores, vistos numa situação que os coloca em 

risco de adoecerem física e mentalmente por fadiga severa e limitar sua capacidade de continuar a 

tarefa. Esta vulnerabilidade é acentuada com excessiva demanda e restrições impostas pelas 

atividades diárias. A literatura menciona um misto de sentimentos diante da posição de cuidador, 

tais como: medo da morte; impotência diante da doença, especialmente quando percebem não poder 

“fazer nada” para mudar a condição do paciente ou aliviar sua dor física, seu desconforto; angústia 

quando iniciam os sintomas; ansiedade em relação ao futuro do enfermo; culpa (por sentir falta de 

períodos de descanso, e considerar que tal pensamento é egoísta, pois sabe que o doente precisa de 

seu auxílio e é seu papel estar sempre com ele); falta de suporte da família e da equipe de saúde. A 

maioria dos artigos menciona que geralmente há um único cuidador familiar e que esse não tem 

auxílio em suas tarefas (INOCENTI, RODRIGUES e MIASSO, 2009; TAVARES e TRAD, 2009).  

De acordo com a literatura pesquisada, os cuidadores familiares carecem principalmente de 

apoio psicológico e informativo para a viabilização da realização dos cuidados. 

Quando o paciente encontra-se em estado terminal, todos os fatores estressantes tendem a 

aumentar devido à maior intensidade dos sintomas manifestados pelo doente, por isso é importante 

que os profissionais de saúde saibam que estas complicações são tratáveis e, para tanto, precisam 

estar capacitados para identificá-las e intervir de modo adequado (INOCENTI, RODRIGUES e 

MIASSO, 2009).   

 Embora tenha havido ênfase até então nas repercussões negativas na vida do cuidador 

familiar, há também menção de mudanças benéficas na vida desses e dos pacientes, tais como o 

fortalecimento de vínculos familiares a partir do adoecimento, visto que o contato com a 

possibilidade da morte também contribuiu para a valorização das relações. As mudanças físicas e 

psíquicas após o câncer também podem representar a possibilidade de uma nova vida para ao 

paciente e sua família. (TAVARES e TRAD, 2009). 

Outro aspecto positivo que pode ser reconhecido por alguns cuidadores é a satisfação que 

possuem em cuidar do paciente oncológico e o desenvolvimento de novas habilidades (TAVARES 

e TRAD, 2009). 
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4. ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DO SOFRIMENTO FRENTE À 

DOENÇA DO PACIENTE  

 

O cuidador familiar constitui figura ativa no processo de doença e participa em todos os 

aspectos, acompanhando o paciente “o tempo todo” e buscando alternativas para melhor cuidar 

(INOCENTI, RODRIGUES e MIASSO, 2009).   

Cada fase impõe modificações na vida do paciente e sua família, exigindo readaptações e 

estratégias variadas, dependendo da complexidade e gravidade da doença e das estruturas 

disponíveis para satisfazer suas necessidades readquirindo o equilíbrio (COMARU e MONTEIRO, 

2008) 

 Dentre as estratégias identificadas nos artigos pesquisados, podemos citar: 

1. Religiosidade: Recorrer a fé em Deus constitui uma medida adotada frequentemente pelos 

cuidadores para enfrentamento de momentos de dificuldades vividos no transcurso da doença e 

tratamento, bem como na busca de um significado espiritual (crer na morte como vontade de Deus 

e passagem para uma nova vida). Pensar assim traz conformação e ajuda a suportar as incertezas 

quanto à recuperação do familiar (COMARU e MONTEIRO, 2008; INOCENTI, RODRIGUES e 

MIASSO, 2009).   

Na vigência da doença, a espiritualidade se apresenta como um apoio importante na 

construção dos significados da vida para a família. A fé pode aumentar o apoio social, porque provê 

acesso às redes sociais e estabelece formas de assistência, como cuidado espiritual nas fases de 

angústia aguda (SANCHEZ et al., 2010). Representa também uma influência potencial no bem-estar 

emocional dos familiares cuidadores. 

Para adaptarem-se aos desafios da doença, buscam um propósito e significado positivo na 

adversidade e contam com crenças e práticas espirituais para enfrentar as mudanças e alcançar 

qualidade de vida. Nesse sentido o cuidador sente-se acolhido pela proteção de um ser superior que 

o acompanha e o ajuda a enfrentar os obstáculos. 

2. Apoio Informativo: Para sentirem-se mais seguros em suas ações de cuidados, vão em busca 

de aprendizado (INOCENTI, RODRIGUES e MIASSO, 2009). O apoio informativo está 

relacionado à necessidade de informação sobre a doença, tratamento, aquisição de habilidades de 

enfrentamento e de resolução de problemas, além de recursos da comunidade, conselhos, opiniões, 

ensinamentos. 

Ao profissional de saúde é importante saber dar as informações adequadas de maneira que o 

cuidador entenda o que está lhe sendo transmitido para colocá-las em prática efetivamente 
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(INOCENTI, RODRIGUES e MIASSO, 2009). Esses informativos devem ser a respeito não só dos 

cuidados pertinentes ao enfermo, mas também sobre o reconhecimento da possibilidade do estresse 

daqueles que cuidam a fim de estarem melhor preparados nessa jornada. É de suma importância que 

os próprios cuidadores saibam identificar os fatores estressantes e tenham um espaço para 

compartilhar desse sentimento e buscar soluções. Juntamente a isso, a equipe de saúde deve estar 

apta para reconhecer o importante ônus do cuidador familiar e saber canalizá-lo para a intervenção 

mais adequada quando necessário. 

Medidas de atenção a este cuidador pode abreviar seu período de sofrimento psíquico após a 

morte do ente querido. 

3. Apoio Emocional: O cuidador sente-se, muitas vezes, despreparado para lidar com uma 

doença crônica, necessitando tanto de apoio em relação à prática dos cuidados como de um suporte 

emocional já que a sobrecarga do ato de cuidar gera sofrimento. Especialmente quando aquele que 

presta cuidado trata-se de um familiar, existem muitos sentimentos permeando a prática dos 

cuidados direcionados ao paciente, gerando insegurança e medo.  

4. Apoio Social: Muitos que zelam pelo enfermo recorrem a outros familiares cuidadores de 

paciente oncológico com o intuito de trocar experiência e perceber que não estão sós nessa 

caminhada, que outras pessoas também passam pelas mesmas angústias, incertezas e necessidades 

(SIMINO, SANTOS e MISHIMA, 2010). Essa troca também propicia o aprendizado de novas 

estratégias de enfrentamento. Além disso, também recorrem a profissionais para responder a suas 

perguntas e encaminhá-los a serviços de apoio. 

 5. Mecanismos de Defesa: Frente a situações de risco, ameaça e sofrimento, é natural do ser 

humano a utilização de mecanismos de defesa para proteger-se, manter sua integridade psíquica. 

Porém o uso indevido desses, como a negação da gravidade da doença, por exemplo, podem 

comprometer a qualidade do cuidado prestado pelo familiar cuidador.  

Frente a esse dado, psicólogos estão ganhando mais espaço nas instituições hospitalares e a 

psico-oncologia, por sua vez, avançando em suas pesquisas e práticas. 

 

5. NECESSIDADES DE CUIDADOS DO CUIDADOR FAMILIAR - INTERVENÇÕES 

 

O cuidador do paciente com câncer geralmente emerge do núcleo familiar. A sua atividade 

implica significativo ônus à sua vida, havendo a necessidade de medidas de suporte. Logo, sua 

proteção é uma meta a ser perseguida (FLORIANI, 2004). 

A avaliação das estratégias de enfrentamento e de apoio adotadas pelo paciente e cuidadores 

familiares, para lidar com o diagnóstico e tratamento, apontou que os cuidadores que tiveram apoio 
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de parentes souberam lidar melhor com o estresse psicológico, com questões financeiras e com 

mudanças de papéis advindas da doença. (SANCHEZ et al., 2010). 

A compreensão da experiência de cuidado demonstra que o câncer provoca mudanças afetivas 

e instrumentais em pouco tempo, exigindo da família uma mobilização mais rápida na sua 

capacidade de administrar a crise que vivencia, como a sobrecarga de atividades que reduz o tempo 

livre para si e para os demais familiares. Essa realidade pode ocasionar, inclusive, problemas de 

relacionamento entre casais, entre pais e filhos e outros parentes, bem como, o convívio cotidiano 

com a dor, o sofrimento e o fantasma da morte. É uma tarefa de manejo difícil por parte dos 

descendentes (COMARU e MONTEIRO, 2008). 

Quanto a propostas de intervenções para os familiares cuidadores pouco foi citado. Nos artigos 

pesquisados, apenas há algumas sugestões de medidas a serem implementadas, tais como: 

- Criação de escalas que servem de instrumento para avaliação do estresse da pessoa que cuida, 

a fim de serem utilizadas como referência para o planejamento de intervenções junto a eles suporte 

informativo ao cuidador (FLORIANI e SCHRAMM, 2006). 

- Criação de escalas que sinalizariam para a intensidade da sobrecarga do cotidiano daquele 

que zela, com posteriores intervenções para ajudá-lo no manejo desta sobrecarga (FLORIANI e 

SCHRAMM, 2006). 

- Investimento em suporte informativo ao cuidador, bem como na oferta de suporte material, 

que incluiria o aspecto financeiro e emocional do mesmo (FLORIANI e SCHRAMM, 2006; 

INOCENTI, RODRIGUES e MIASSO, 2009; SANCHEZ et al., 2009)  

Os entes podem não estar preparados para assumir o cuidado, necessitando serem informados 

sobre a doença e o tratamento, além de receber instrução sobre habilidades técnicas para cuidar no 

domicílio após a alta hospitalar. A rede e o apoio social são recursos que a equipe de saúde pode 

oferecer para melhoria da qualidade de vida das famílias, promovendo, fortalecendo e mantendo o 

bem-estar das pessoas. (SANCHEZ et al., 2010) 

Enfocar questões relativas ao papel, às responsabilidades e ao estresse da família e do cuidador 

por meio de três grandes vias: um processo educativo e de construção de habilidades dos 

profissionais de saúde junto ao cuidador; o estabelecimento de uma parceria dinâmica com os 

parentes, com divisão de responsabilidades entre os profissionais e mais de um familiar; e um canal 

de comunicação contínuo com o doente e sua família, acrescentando que é importante que não se 

encare os parentes como problemas, mas como potenciais parceiras nos cuidados ao paciente 

oncológico, pois assim se estabelece uma relação humanizada, acolhedora e de trocas (FLORIANI 

e SCHRAMM, 2006). 
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Todos os aspectos descritos apontam para a necessidade de os profissionais da saúde 

efetivarem a família como parceira e alvo no cuidado do paciente, favorecendo assim, a 

compreensão do enfermo em sua singularidade (INOCENTI, RODRIGUES e MIASSO, 2009).  

O cuidador familiar precisa de um olhar crítico, visando amenizar os prejuízos da sobrecarga 

de atividades de cuidado que geralmente desempenha sozinho, e que podem comprometer sua saúde 

física e mental e consequentemente a assistência dada ao enfermo (COMARU e MONTEIRO, 

2008). Identificar a presença de ansiedade e depressão (seja através de instrumento padronizado 

aliado a entrevista semi-estruturada) para que alguma intervenção ocorra é um bom suporte ao 

familiar. 

 É necessário que seja oferecido apoio e orientações adequados acerca da doença e de como 

agir diante das mudanças geradas por ela (INOCENTI, RODRIGUES e MIASSO, 2009). 

 - O rodiziamento dos familiares cuidadores, quando possível, segundo Inocenti, Rodrigues e 

Miasso (2009), pode constituir importante estratégia para evitar o desgaste físico e emocional do 

familiar principal, já que todos os cuidados acabam ficando a cargo deste.  

O estreitamento das relações familiares é um importante para unir forças e dividir a sobrecarga 

vivida com a doença, proporcionando conforto a todos. 

 - É relevante que o cuidador e o paciente (junto ou não do resto da família) compartilhem as 

responsabilidades de tomada de decisão acerca do tratamento para não sentirem-se sobrecarregados 

(TAVARES e TRAD, 2009). 

- Grupos de sentimentos para familiares cuidadores como forma de apoio, onde torna-se 

possível a troca de experiências e a obtenção de conhecimento através de relatos de fatos ocorridos 

durante os cuidados proporcionando, assim, compartilhamento de experiências,.podem ajudar no 

seu desempenho e contribuir para melhora do estado emocional do cuidador  (INOCENTI, 

RODRIGUES e MIASSO, 2009). 

- A equidade, o profissionalismo, a dedicação e o carinho da equipe de saúde devem se reverter 

em mais um suporte. 

Há a descrição de que a esperança, a satisfação com os cuidados oferecidos, as percepções do 

cuidador com relação a seus limites, além do suporte da família e da equipe de saúde, são fatores 

que diminuem suas vulnerabilidades de riscos de adoecerem por fadiga (FLORIANI e SCHRAMM, 

2006). Reconhecer a necessidade de ouvir cuidadores de pacientes com câncer oferecendo apoio e 

informação, além de conduzir atividades para consciência sobre a doença é um importante recurso. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como doença crônica, o câncer assume a forma de doença progressiva, que impõe 

modificações na vida do enfermo, do cuidador familiar e de todos ao seu redor, exigindo 

readaptações e estratégias de enfrentamento para enfrentar as mudanças repentinas em seu cotidiano.  

Os resultados apontam para a necessidade de desenvolvimento de novos estudos que permitam 

delinear medidas de suporte para proteção do cuidador familiar, uma vez que já está estabelecido os 

impactos sociais, emocionais, físicos e econômicos que estes acabam estando submetidos no 

transcorrer da doença. Todavia, ainda são escassas as publicações a respeito das condutas mais 

adequadas para com o familiar cuidador e sua eficácia. 

Podemos imaginar, com base no que foi encontrado na literatura, o ônus da árdua e desgastante 

tarefa daquele que presta cuidados, incrustado numa repetitividade diária incessante, muitas vezes 

durante anos, com sobrecarga de atividades no seu cotidiano sendo, quase sempre, uma atividade 

solitária e sem descanso, que pode erodir sua vida psíquica, com repercussões físicas importantes, 

levando-o a um isolamento afetivo e social.  

É fato que o cuidador constitui um aliado essencial no processo de cuidado sendo considerado 

como unidade de cuidado junto com o paciente. Desse modo, a equipe de saúde deve inteirar-se das 

vivências não só do paciente, mas, também, do cuidador e compreender os problemas enfrentados 

por ele, de modo que possa elaborar intervenções num contexto sistêmico, valorizando todas as 

instâncias: físicas, emocionais, sociais, econômicas, espirituais e éticas (INOCENTI, RODRIGUES 

e MIASSO, 2009). 

Para que possamos conhecer melhor a realidade de nosso cuidador familiar, implantando e 

adequando medidas administrativas e técnicas compatíveis com esta realidade tornam-se necessário 

que mais pesquisas sejam realizadas, visto a ausência de estratégias efetivas para orientá-los apesar 

de muito já se ter estudado sobre sua sobrecarga e angústia.  

Assim sendo, o planejamento de estratégias que protejam a pessoa que zela torna-se 

absolutamente fundamental, o que pode implicar a implementação de medidas que viabilizem o 

bem-estar desse acompanhante. Com isso, possibilita-se o planejamento e a realização de outros 

interesses na vida desse parente, evitando então um colapso em sua vida. Cuidar do cuidador gera 

efeito significativo na qualidade da assistência que esse dará ao paciente. 

Embora tenha havido ênfase nas repercussões negativas, há relatos de mudanças benéficas na 

vida dos familiares cuidadores, indicando aspectos positivos associados à prestação do cuidado. 
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