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Resumo 

 

 

O cuidar de um familiar oncológico evoca crise que exige estratégias de enfrentamento e 

auxílio na promoção de qualidade de vida. Este estudo objetivou verificar as mudanças na 

vida do cuidador familiar do paciente oncológico após diagnosticada a doença. Foram 

entrevistados dez cuidadores. Constatou-se diminuição no bem-estar físico e emocional, 

prática religiosa e abandono de trabalho e lazer, sendo o significado do cuidar percebido de 

diferentes formas. Concluiu-se que o cuidador familiar sofre repentinas alterações em sua 

vida, sendo necessária atenção do serviço de Psicologia a essa pessoa que é fundamental 

no tratamento do paciente. Sugere-se que grupos de apoio sejam realizados com propósito 

de oferta de suporte emocional aos cuidadores.  

 

 

Palavras Chaves: cuidar; cuidador familiar; mudanças. 



 

As Mudanças na Vida do Cuidador Familiar do Paciente Oncológico 

Mariana Costa Brasil 
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O presente artigo traz sucintamente definições de doenças oncológicas e seus 

possíveis tratamentos. Em seguida aborda o tema Psiconcologia, seguindo então de 

conceitos sobre o cuidar e alterações na vida do cuidador familiar. 

1. Doenças oncológicas – câncer e tratamento 

 Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2007), em 2005, 7,6 milhões de 

pessoas morreram no mundo todo devido ao câncer. O INCA estimou que ocorreriam,  nos 

anos de 2008 e 2009, 466.730 novos casos de câncer, sendo 231.860 em homens e 234.870 

em mulheres. Porém, os dados ainda não foram computados para confirmação desta 

previsão. 

 Segundo Straub (2005), câncer é o nome dado a mais de cem doenças nas quais 

células anormais do organismo se multiplicam e se espalham descontroladamente, 

originando uma massa tissular mais conhecida como tumor. Porém nem todos os tumores 

são cancerosos. Existem os tumores benignos que, geralmente, não apresentam ameaça 

grave à saúde. E existem os tumores malignos que são constituídos por células que não 

respondem aos controles genéticos crescendo e se dividindo desordenadamente. Além 

disso, essas células malignas são capazes de se espalharem pelo corpo, comprometendo 

células que estão além do seu local de origem, isto é a chamada metástase.  

 Completando a idéia anterior, Yamaguchi (1994) aponta que o câncer é uma 

doença originada nos genes de uma célula, que se torna capaz de proliferar até formar uma 

massa tumoral. Para que a célula adquira esse fenótipo de malignidade, várias mutações 

precisam ocorrer nela.  



2 

 

 De acordo com Straub (2005), os vários tipos de câncer podem ser classificados em 

quatro grupos: (a) carcinomas, que é o mais comum e atacam as células epiteliais 

responsáveis pelo revestimento de superfícies internas e externas do corpo. São exemplos 

desse tipo: o câncer de mama, de colo do útero, de pulmão, de pele, entre outros; (b) 

sarcomas, um tipo de câncer que agride as células dos músculos, ossos e cartilagem; (c) 

linfomas que estão presentes no sistema linfático, com exemplo têm-se a rara doença de 

Hodgkin e o linfoma não-Hodgkin e (d) leucemias, que são cânceres que atacam tecidos 

sanguíneos e formadores de sangue, como a medula óssea, baço e linfonodos.  

 Segundo Mayol (1989), as principais formas de tratamento contra o câncer são a 

cirurgia, a quimioterapia (QT) e a radioterapia (RT). Esses tipos de intervenções podem ter 

uma função curativa ou paliativa. A QT e a RT podem ser classificadas em três categorias: 

(a) adjuvante, isto é, posteriores a cirurgia; (b) neoadjuvante, ministradas antes das 

cirurgias e (c) coadjuvante, realizadas concomitantemente com outro tratamento.  

 O tipo de tratamento contra o câncer vai depender da classificação do mesmo, e 

esta é feita a partir do órgão atingido, do tecido de origem, dos aspectos estruturais e 

morfológicos, além da avaliação do tecido que poderá ser atingido com o tratamento 

escolhido (Yamaguchi, 1994). 

2. A Psiconcologia 

 De acordo com Angerami-Camon (1994), a inserção da Psicologia no âmbito 

hospitalar possibilitou a revisão de seus postulados práticos e a aquisição de 

questionamentos e conceitos de intervenção psicológica sobre a vivência humana no 

contexto da doença e do hospital. Dessa forma, o psicólogo passou a alcançar um espaço 

mais nítido na instituição hospitalar a partir do seu entendimento da condição humana.  

 Ainda segundo Angerami-Camon (1994), a Psicologia Hospitalar tem como 

principal objetivo minimizar o sofrimento provocado pela hospitalização. É necessário, 
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porém, que o psicólogo não se esqueça que a sua atuação no contexto hospitalar não é 

psicoterápica dentro dos padrões normais de setting terapêutico, ele deve ter claro os 

limites institucionais de sua atuação. Deve ir além da hospitalização em si, abrangendo 

significados da hospitalização para pacientes e família, bem como mudanças que podem 

ocorrer na vida dessas pessoas após esse processo. 

 A Psiconcologia, por sua vez, segundo Gimenes (1994), representa a interface 

entre a Psicologia e a Oncologia, utilizando conhecimentos educacional, profissional e 

metodológico da Psicologia da Saúde para serem aplicados na assistência ao paciente 

oncológico, aos seus familiares e à equipe multiprofissional envolvidos com a prevenção, 

o tratamento, a reabilitação e a fase terminal. 

 Segundo a mesma autora, a Psiconcologia tem o intuito também de pesquisar as 

variáveis de cunho psicológico e social relevantes para se compreender a incidência, a 

recuperação e o tempo de sobrevida depois do diagnóstico da doença. Outro foco desta 

ciência é a organização de serviços oncológicos visando o atendimento físico e psicológico 

do paciente, bem como o aprimoramento da formação dos profissionais da saúde 

envolvidos nas diversas etapas do tratamento. 

 Segundo Oliveira, Voltarelli, Santos e Mastropietro (2005), a inclusão do 

psicólogo nas equipes de cuidados oncológicos se relaciona com o reconhecimento da 

interação que existe entre os aspectos físicos e psicológicos do paciente. Esta visão 

biopsicossocial conduziu a uma estruturação de abordagens multidisciplinares para o lidar 

com as manifestações sintomatológicas que esses pacientes podem apresentar, 

promovendo um aumento da qualidade de vida dos mesmos. 

3. O cuidar 

 Heidegger (1981) define o cuidar como a forma de procedermos com os outros em 

relação ao zelar, ao se relacionar com o outro. Ele chama esse relacionamento envolvente e 
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significante de solicitude, é um estar-junto-a. Para ele, o cuidar é existenciário, isto é, 

fundamental à própria existência do ser.  

 De acordo com Romero (1997), o cuidado é próprio da existência, isso significa 

estar atento ao que está acontecendo, envolvendo responsabilidade e preocupação.  

 Segundo Carvalho (2003), o cuidar é o elemento essencial dos fenômenos 

envolvidos na relação entre o viver e o morrer do paciente. Esse cuidado está associado a 

vários aspectos que abrangem não só o suprimento material, mas também o suporte 

emocional e social. O cuidado deve ser entendido além de uma simples ação, pois 

consolida uma atitude cheia de significados e significância.  

 Boff (2003) relata que o cuidar é uma ação bastante abrangente, ou seja, é uma 

atitude que vai além de um momento de atenção, de zelo, representando uma preocupação, 

uma responsabilização e um envolvimento afetivo com o outro.   

 Para Silveira (2007), o cuidar pode trazer implícito também uma tentativa de 

reparar ou diminuir alguma culpa que já existia na relação entre o ente que cuida e o 

paciente. Portanto, nota-se que esta ação de cuidar é influenciada por situações vivenciadas 

durante o tratamento, assim como por situações que ocorreram previamente à doença. 

3.1.  O cuidador familiar: alterações existenciais 

 Quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, todo o grupo familiar ao qual ela 

pertence pode se alterar, segundo Santos e Sebastiani (2001). A doença de um membro da 

família evoca uma crise que exige estratégias de enfrentamento de toda esta família.  

 Silveira (2007) coloca que a relação cuidador-cuidado é cheia de sentimentos 

opostos, ora de amor, compreensão e solidariedade, ora de raiva, mágoa e frustração. Isso 

ocorre porque o cuidador precisa se dispor a muitas tarefas práticas, além de demandar 

atenção e carinho ao paciente, tem também os fatores econômicos, o uso de transportes 
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coletivos, moradia, conflitos internos da própria família que levam ao cuidador a ter essa 

relação ambígua. 

 Stone (1987, citado por Floriani, 2004), Silveira (2007) e Volpato e Santos (2006) 

mencionam que o cuidador de paciente com câncer origina-se, geralmente, na família. 

Neste contexto, Carvalho (2007) ressalta que a equipe de saúde deve considerar o quadro 

socioeconômico da família do paciente, uma vez que este pode comprometer os cuidados 

exigidos pela doença. Silveira (2007) corrobora com Carvalho (2007) quando afirma que o 

contexto sociocultural e institucional estão implicados na escolha do cuidador.  

 Silveira (2007) relata que, na escolha do familiar cuidador, é comum que ele seja a 

pessoa da família que se responsabiliza a resolver os problemas difíceis, os impasses, a 

tomar decisões. Quando os outros familiares pouco participam do processo de cuidar ou se 

omitem, este cuidador principal pode ser sobrecarregado.  

 Segundo Volpato e Santos (2006) pacientes oncológicos precisam de ajuda 

contínua em suas vidas, geralmente um dos familiares se encarrega em ajudá-los, 

dedicando-se por muito tempo aos cuidados necessários a essas pessoas. Muitas vezes, eles 

acabam por abrir mão de suas vidas em função do seu familiar doente.  

 Silveira (2007) traz que à medida que a doença evolui e o paciente perde a sua 

autonomia, ele se torna mais dependente ainda de seus familiares. Neste sentido, é 

importante perceber que alguns parentes tem mais habilidades para cuidar do que outros, 

transmitindo mais tranquilidade ao paciente e auxiliando-o na qualidade de vida. 

 Carvalho (2007) mostrou em seus estudos na assistência a pacientes com câncer e 

seus familiares que essa experiência é complexa e envolve muito sofrimento, que não se 

explica somente pela doença em si, mas, sobretudo, em mudanças radicais na vida dessas 

pessoas, alterando, em algum nível, seus papéis familiares e sociais.  
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 Embora o cuidador tenha liberdade para fazer suas escolhas, algumas vezes, ele 

acaba sendo eleito pelo grupo familiar para ser o cuidador principal do paciente e, como 

dito anteriormente, envolve uma renúncia de interesses individuais, como trabalho, 

formação escolar, atividades físicas, prática religiosa entre outros. (Volpato & Santos, 

2006). 

 Segundo McCoughlan (2004), o cuidador tem características positivas no processo 

de cuidar, como se perceber útil, responsável, próximo ao doente, dedicando-se a este. 

Mas, para usufruir destas, precisa aprender a habilidade de cuidar de si próprio de forma 

integrada, ou seja, física e psicologicamente, pois essa é uma atividade que exige atenção e 

vigília constante e diária. 

 A partir da observação realizada no Estágio Supervisionado Curricular do Curso de 

Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), que ocorreu no 

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Goiânia (SCMG), verificou-se a necessidade de 

estudar as mudanças que ocorrem na vida do cuidador principal, geralmente o familiar, 

depois de diagnosticada a doença oncológica em um membro da família. Foi percebido 

pela pesquisadora que a equipe como um todo demanda pouca atenção aos familiares, seja 

pelo excesso de afazeres ou pela própria restrita equipe do serviço de Psicologia do 

hospital. 

 Muitas vezes, esses cuidadores ficam desamparados, com pouco suporte no 

enfrentamento da situação vivenciada, sem saber como agir consigo e no cuidado com o 

outro. A identificação destas alterações pode contribuir para que sejam realizadas 

intervenções psicológicas cada vez mais eficazes, auxiliando os cuidadores a terem melhor 

qualidade de vida para si e auxiliar o seu familiar adoecido com mais eficácia e 

assertividade. 
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Objetivo Geral 

 O objetivo principal deste estudo é verificar as mudanças na vida do cuidador 

familiar do paciente oncológico após diagnosticada a doença. 

Objetivos específicos 

1. Verificar as alterações na vida social do cuidador familiar, incluindo atividades de 

lazer e/ou convívio comunitário (convívio familiar e prática religiosa); 

2. Verificar as alterações na atividade laboral e/ou escolar; 

3. Verificar as alterações no cuidado à própria saúde, como a frequência a consultas 

médicas, atividade física, alimentação, sono, bem-estar físico e bem-estar 

emocional; 

4. Verificar se o cuidador familiar percebe que o cuidado prestado por ele ao paciente 

é suficiente, ou não; 

5. Verificar as alterações na relação cuidador-cuidado; 

6. Verificar o significado do cuidar pelo próprio cuidador familiar. 
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Método 

Local do Estudo 

O presente artigo foi realizado com cuidadores de pacientes da clínica 

onco/hematológica do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. As entrevistas 

foram realizadas na sala de Psicologia do Hospital, composta por uma mesa, seis cadeiras 

e dois armários.   

A SCMG iniciou suas atividades em 1937, no setor Central de Goiânia. Surgiu a 

partir do desejo de Dona Gercina Borges Teixeira, esposa do fundador da cidade, Pedro 

Ludovico Teixeira, de construir um hospital com o intuito de atender os necessitados. Esta 

instituição utilizou a mesma filosofia da Sociedade São Vicente de Paulo voltada para a 

caridade e conforto espiritual dos que precisavam, sendo dirigida por essa sociedade até 

1954. 

Com os avanços no decorrer dos anos, como a instalação da UTI e a criação do 

Centro Médico, a SCMG deixou de ser um hospital do município para atender também ao 

Estado de Goiás, abrangendo ainda outros estados próximos e o Distrito Federal. 

Em outubro de 2003, a Sociedade Goiana de Cultural (SGC) se vinculou à SCMG, 

permitindo que fosse ampliado o seu potencial e se consolidando como hospital referência 

do Centro-Oeste, na assistência à saúde, no ensino e na pesquisa. No ano de 2008, uma 

parceria com a Universidade Católica de Goiás consolidou a Santa Casa como Hospital-

Escola, uma vez que anteriormente já havia um convênio com o curso de Enfermagem da 

UCG.  

A equipe da clínica de onco/hematologia é composta por: seis técnicos de 

enfermagem, duas supervisoras de enfermagem, dois médicos hematologistas, um médico 

hematologista pediátrico e dois oncologistas. 
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Há no total 16 leitos, sendo um de isolamento, seis pediátricos e nove leitos 

comuns. Ficam até três pacientes por enfermaria, com exceção da enfermaria de 

isolamento, em que fica apenas um paciente internado. Os pacientes podem ser 

acompanhados por uma pessoa, com exceção de casos como doença em fase terminal ou 

obesidade que dificulte os cuidados prestados, sendo liberado mais de um cuidador.  

 

Participantes 

Participaram desse estudo dez cuidadores, sendo apenas um do sexo masculino e as 

demais do sexo feminino. Os participantes tinham em média 41,8 anos. Oito participantes 

eram casados e duas participantes eram solteiras. Duas cuidadoras eram mãe da pessoa 

internada, cinco eram cônjuges e três eram filhas. Seis participantes tinham o Ensino 

Fundamental Incompleto, um tinha o Ensino Fundamental Completo, um o Ensino Médio 

Completo e dois o Ensino Superior Completo. 

Quanto aos pacientes aos quais os cuidadores acompanhavam, 5 eram do sexo 

masculino e 5 do sexo feminino.  Em média, os pacientes tinham 48,7 anos de idade.  Oito 

eram casados, uma era separada e uma era solteira. Dentre os pacientes, dois tinham menos 

de seis meses de tratamento, um tinha menos de um ano, três tinham mais de um ano e 

quatro tinham mais de dois anos. 

Foram critérios de inclusão, portanto, ser o cuidador principal, não 

necessariamente familiar consanguíneo e ser maior de 18 anos. Dessa forma, o critério de 

exclusão foi de cuidadores que não se encaixaram no perfil acima descrito. 

 

Materiais 

Para a realização desse estudo foram utilizados 20 Termos de Consentimento Livre 

e Esclarecido, sendo uma cópia para a pesquisadora e outra para o sujeito. Foram 
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utilizados ainda para esta pesquisa um roteiro de entrevista semi-estruturada, folhas de 

papel para o registro das respostas das entrevistas, canetas, lápis, cadeiras, mesa, 

computador, pen drive e um MP3 para gravar (em áudio) as entrevistas.  

Todo o material coletado está sobre poder da pesquisadora e assim permanecerá 

durante cinco anos. Após esse período, será incinerado.   

 

Procedimentos 

Após a elaboração do projeto, a autorização dos médicos responsáveis pelas 

Clínicas Oncológica e Hematológica e a aprovação do referido projeto pelo Comitê de 

Ética da Instituição (Anexo A), os acompanhantes que se adequaram aos critérios 

estabelecidos foram convidados a colaborarem com o estudo. Quando aceitavam, eles 

assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B), sendo informados 

quanto ao sigilo e ética do estudo, além de ser-lhe explicada a finalidade da pesquisa.  

Os participantes foram informados que não existiam respostas certas nem erradas, 

sendo considerado importante a experiência individual de cada um. A partir da Resolução 

nº 196 de 10 de outubro de 1996, emanada do Conselho Nacional de Saúde, o paciente e 

seu cuidador foram informados que tanto a pesquisadora como a supervisora prática do 

estágio estavam à disposição para qualquer intervenção, podendo o mesmo interromper ou 

desistir da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo. 

Em seguida, os participantes responderam a uma entrevista semi-estruturada 

(Anexo C) que consiste na combinação de perguntas abertas e fechadas, sendo este, um 

processo de interação social (Minayo, 2006).  A pesquisadora optou por elaborar um 

roteiro que norteasse as informações a serem coletadas, auxiliando na condução da 

entrevista e garantindo a coleta de todas as informações desejadas.  
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No roteiro de entrevista houveram itens sociodemográficos para identificação dos 

participantes e auxilio na categorização dos dados, além de perguntas acerca do início da 

doença do paciente e por fim, perguntas em relação aos objetivos geral e específicos dessa 

pesquisa, ou seja, quanto às alterações na vida do cuidador familiar. 

A entrevista foi registrada em papel e em gravador de MP3. Cada entrevista 

ocorreu em um tempo de aproximadamente 20 minutos.  
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Resultados 

Todas as respostas das entrevistas foram analisadas e categorizadas frente ao 

conteúdo coletado e, a seguir, serão apresentadas em forma de tabelas.  

A Tabela 1 mostra a descrição de respostas dadas pelos cuidadores familiares 

quanto às alterações com a atenção dada à própria saúde física. Observou-se que a maioria 

relatou ter alterado a frequência de idas ao médico, sendo que em cinco respostas os 

cuidadores diminuíram as visitas ao médico e em uma (cuidadora 5), esse fator aumentou.  

Quanto ao uso de medicação, apenas um cuidador disse ter alterado, passando a usar uma 

medicação após o diagnóstico da doença de seu familiar. 

Apenas a cuidadora 2 demonstrou habilidade de cuidar da sua saúde e da saúde do 

seu familiar, apesar de ter diminuído a frequência, como mostra o seu relato: “Eu cuido, 

diminuiu um pouquinho mas eu cuido, sempre que eu tô sentindo alguma coisa, eu vou. 

(...) Então quando eu chegar lá eu tenho que ir no médico cuidar de mim também, né? 

Porque se eu adoecer, depois quem vai cuidar dele?” 

Já no quesito atividade física, cinco pessoas disseram ter alterado, dentre essas, 

quatro disseram ter diminuído e apenas um participante relatou ter aumentado. A 

cuidadora 6 afirma que o aumento da atividade física se deveu à necessidade de  

acompanhar sua neta até a escola, atividade que em momento prévio era dividida entre ela 

e o paciente: “Lá eu fazia caminhada, até mais de uma caminhada por dia porque eu 

levava ela (neta) né?  E vinha às pressa pra cuida dele em casa, porque deixava ele em 

casa né? (...) Aí eu levava ela todo dia pra escola numa caminhada duns quase 3 km todo 

dia. E eu acho que aumento mais, né? Porque eu fico sozinha.” 

Em relação à qualidade do sono e modificação no padrão alimentar, como foram 

relatadas respostas de oscilação que variavam conforme demanda do paciente, não foram 

categorizadas as respostas em relação ao aumento ou diminuição da frequência, mas sim, 
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apenas se alterou ou não estes dois aspectos. O relato da cuidadora 5  demonstra esta 

oscilação no sono: “Alterou pelo fato assim, cada dia que ela tá bem, eu durmo bem. Mas 

no dia que ela passa mal, eu não durmo bem à noite, então assim, oscila de acordo com o 

bem estar dela. Quando ela tá assim, eu choro, não durmo direito, fico só pensando nela”. 

Em relação a alterações no comportamento alimentar, o relato da cuidadora 4 

demonstra esta variação: “Assim, se ela tiver passando... igual ela tá ali eu como normal, 

mas se ela tiver passando mal ou eu ver que ela tá diferente, eu já não tenho mais fome.” 

Nesse sentido, todos os cuidadores relataram alteração na qualidade do sono. Já na 

alimentação, sete participantes disseram ter alterado o padrão alimentar e três não 

perceberam nenhuma alteração nessa categoria. 

 

Tabela 1. Descrição das respostas em relação ao cuidado com a própria saúde física  

(N = 10). 

Cuidados com saúde física Alterou Aumentou Diminuiu Não alterou 

Frequência à consulta médica 6 1 5 4 

Uso de medicação  1 1 _ 9  

Atividade Física 5 1 4 5 

Qualidade do sono 10 _* _* _ 

Padrão Alimentar 7 _* _* 3 

* Não se aplica   

  

A Tabela 2 demonstra as respostas dadas pelos cuidadores quanto à percepção que 

tiveram sobre alterações no seu bem-estar físico e o seu bem-estar emocional. Dessa 

maneira, foi verificado que a maioria dos cuidadores percebeu-se com uma piora tanto no 

bem-estar físico, quanto no bem-estar emocional, sendo que o primeiro foi percebido como 

estando pior pelo maior número de pessoas.  

 

Tabela 2.  Descrição das respostas em relação à percepção de bem-estar (N = 10). 

Percepção de bem-estar Melhorou Piorou Não alterou 

Bem-estar físico _ 8 2 

Bem-estar emocional _ 7 3 
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 Na Tabela 3 pode-se observar as alterações ocorridas na vida social e laboral ou 

escolar dos cuiadores. Neste âmbito, percebe-se que sete participantes tiveram que 

abandonar o seu trabalho para poderem cuidar de seu familiar, como relata a cuidadora 9: 

“Eu tive que sair do emprego pra ficar por conta dele.” Apenas um participante aumentou 

o ritmo de trabalho e dois não tiveram alteração neste sentido.  

Quanto ao lazer, a cuidadora 1 não identificou alterações nessas atividades, uma 

vez que, em sua história de vida, não usufruía deste, como se pode perceber em seu relato: 

“eu nunca tive prazer assim, sabe? Era sempre trabalhando, sempre cuidando de marido, 

sempre cuidando de filho. Porque eu sempre trabalhei muito e além do meu trabalho tem 

outras coisas que envolve, não dava tempo.” Percebe-se também que três cuidadores 

abandonaram suas atividades de lazer, como mostra a cuidadora 9: “fazia uma 

caminhadinha com a vizinha do lado pra conversar, a gente saia cedinho e depois de 

tardezinha(...) Mudou que nós num podemos mais fazer, porque eu num posso deixar ele 

sozinho.” 

No convívio familiar quatro afirmaram ter aumentado o contato e convívio com a 

família, como relata a cuidadora 2: “Mudou assim, parece que chegou mais, ficou mais 

próximo, né?”. Quatro disseram ter diminuído esse convívio, conforme relato da cuidadora 

7: “eles se calaram, se afastaram, assim, não diminuiu o amor, mas não ficam perto que 

nem eu sabe?”. 

O relato da cuidadora 5 revela que embora a frequência do convívio familiar com 

os outros membros da família não tenha se alterado, a presença de conflitos diminuiu: “Ah 

mudou muito, a gente brigava muito, pelo fato deu ter o temperamento muito 

forte(...)Então a gente brigava muito assim, teve uma fase que a gente tinha brigado feio 

mesmo  e agora, eu fico muito mais lá em casa, por ela mesmo, a gente aproximou 

bastante.”. Dentre as respostas apresentadas pelos participantes, apenas essa cuidadora 
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revelou que diminuiu o conflito na relação do cuidador com o paciente, conforme relato 

acima. Este aspecto de conflito não foi mais mencionado em nenhuma das respostas. 

 

Tabela 3. Descrição das respostas em relação à vida social, laboral/escolar e convívio 

familiar (N = 10). 

Atividades Alterou 

Aumentou     Diminuiu 

Não alterou Abandonou  

Trabalho/estudo 1 _ 2 7  

Lazer _ 6 1 3  

Convívio familiar 4 4 2 _*  

* Não se aplica. 

  

A Tabela 4 aponta para as alterações na prática religiosa. Foi possível perceber que 

quatro cuidadores diminuíram a frequência de idas ao centro religioso, enquanto três 

afirmaram aumentar essa freqüência. Quanto ao comportamento de orar, a maioria relatou 

ter aumentado a quantidade de orações.  Três participantes disseram não ter alterado nada 

em relação à prática religiosa. 

 

Tabela 4.  Descrição das respostas em relação à prática religiosa (N=10). 

Frequência Aumentou Diminuiu Não alterou 

Ir ao centro religioso 3 4 3 

Orar/rezar 7 _ 3 

 

A Tabela 5 descreve a percepção de cada participante referente ao cuidado que eles 

prestam ao seu familiar. Nota-se que a maioria considera os cuidados ao seu ente querido 

suficientes. A cuidadora 10 exemplifica bem esse dado: “Eu to fazendo assim, tudo que 

posso, e eu acho que até um pouquinho além, porque às vezes a minha condição nem 

permite e eu faço.” No entanto, a cuidadora 7 considera o seu cuidado insuficiente, já que 

acredita que precisa buscar mais a Deus para poder ajudar melhor a sua filha, além disso, 

ela acredita que precisa manter-se sempre bem emocionalmente para não preocupar a filha, 



16 

 

conforme seu relato: “Eu acho assim, que eu preciso fazer mais, buscar mais, buscar mais 

Deus. Por ela, acho que eu preciso buscar a Deus. A única coisa que eu coloco ela em 

dúvida é que eu choro muito e ela sempre descobre, não consigo esconder dela e fingir 

que tá tudo bem sempre.” 

 

Tabela 5.  Descrição das respostas em relação à percepção de cuidado prestado ao 

paciente (N = 10). 

Percepção Suficiente Insuficiente 

Cuidado oferecido ao paciente 9 1 

 

 Pode-se observar na Tabela 6 as mudanças que ocorreram na relação do cuidador 

com o familiar cuidado. Foi constatado que três cuidadores perceberam aumento da 

interação verbal e dois perceberam que o diálogo diminuiu. Quanto ao contato físico, 

quatro cuidadores relataram aumento deste fator. Quatro pessoas disseram não terem 

percebido nenhuma alteração neste sentido. A cuidadora 3 não mencionou mudança na 

interação verbal e a cuidadora 2 não mencionou alteração no contato físico. 

 

Tabela 6.  Descrição das respostas em relação à mudança na relação cuidador-cuidado 

 (N = 10). 

Percepção Alterou 

Aumentou     Diminuiu 

Não alterou   Não mencionou 

Interação verbal 3 2 4 1 

Contato físico 4 1 4 1 

  

 A Tabela 7 mostra quais os significados que os cuidadores atribuem para o cuidado 

demandado ao seu familiar. Foi constatado que existem vários significados para essa 

amostra, sendo a “obrigação” ressaltada por três deles, o “amor” também dito por três 

cuidadores entrevistados e o “prazer” verbalizado por dois.  
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Tabela 7. Descrição das respostas em relação ao significado do cuidar (N=10) 

Significados Frequência 

Responsabilidade 1 

Obrigação 3 

Prazer 2 

Tudo (não soube descrever) 1 

Dedicação 1 

Amor 3 

Carinho 

Ternura 

1 

1 

Maravilhoso 1 
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Discussão 

 Buscando obedecer às normas e limites da instituição hospitalar, como aponta 

Angerami-Camon (1994), a pesquisadora realizou as entrevistas seguindo tudo o que 

propôs o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, mantendo o sigilo dos 

entrevistados e tendo uma postura ética.  

Dessa maneira, o objetivo geral da pesquisa foi alcançado, uma vez que foi 

possível perceber as mudanças que ocorreram na vida do cuidador familiar do paciente 

oncológico em tratamento na SCMG. Assim, os objetivos específicos também foram 

investigados, já que conseguiu-se verificar alterações na vida social, na atividade laboral, 

no cuidado com a própria saúde, além de se verificar alterações no vínculo cuidador-

cuidado e o significado do próprio cuidado para cada cuidador entrevistado. 

Quanto ao primeiro objetivo específico, que consistiu em verificar alterações na 

vida social do cuidador, incluindo lazer, convívio familiar e prática religiosa, pôde-se 

concluir que o lazer teve sua frequência diminuída, para a maioria dos entrevistados. Em 

alguns casos houve inclusive abandono de algumas atividades sociais. Esse dado corrobora 

com o que afirma Volpato e Santos (2006), no qual o familiar encarregado de cuidar do 

paciente dedica tanto tempo aos cuidados que acaba abrindo mão de sua vida, inclusive de 

momentos de lazer. 

 Notou-se que o convívio familiar foi alterado na maioria das vezes. Sendo que 

quatro pessoas perceberam que o convívio aumentou e quatro perceberam que diminuiu. 

Este dado de diminuição do convívio familiar pode ser justificado por diversas 

considerações, como estar em outra cidade, excesso de responsabilidade financeira por 

outro familiar, esquiva das responsabilidades para com o paciente, dentre outras. 

Independentemente do porquê da diminuição deste convívio, o cuidador principal acaba se 

sobrecarregando, como coloca Silveira (2007).  
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 Supõe-se que os cuidadores que afirmaram que o convívio familiar aumentou se 

referiam a um aumento na busca de suporte social, na tentativa de minimizar o sofrimento 

vivenciado por eles. Para uma melhor descrição desta condição, uma continuidade neste 

estudo se faz necessária. 

 Em relação à prática religiosa, foi possível verificar que as orações aumentaram 

para todos os entrevistados que perceberam mudanças nesse aspecto, já a frequência de 

idas aos centros religiosos diminui para a maior parte. Essa diminuição foi atribuída, na 

maioria das vezes, pelo fato do cuidador não querer ou não poder deixar que o paciente 

ficasse sozinho. Esta constatação confirma o que diz Volpato e Santos (2006), que embora 

o cuidador tenha escolhas, ele acaba renunciando-as para cuidar do seu familiar adoecido.  

 Percebe-se uma necessidade de atenção por parte do serviço de Psicologia da 

SCMG em relação às atividades sociais. Sugere-se que se tenham grupos de apoio aos 

cuidadores para que estes possam compartilhar suas vivências e fortalecer os vínculos 

dentro da própria instituição hospitalar, tornando a ocasião, em conjunto com outras 

pessoas que passam por situação semelhante, um momento de lazer e de auxílio mútuo. 

O segundo objetivo específico diz respeito à atividade laboral e/ou escolar. 

Observou-se que a maioria dos cuidadores abandonou o trabalho para poder cuidar do 

paciente. Esse abandono causou em muitos entrevistados um sentimento negativo e essa 

exposição vai ao encontro de Carvalho (2007) quando diz que a experiência de lidar com 

pacientes com câncer é complexa e envolve sofrimento, já que traz mudanças repentinas 

na família do paciente que, muitas vezes, precisa se reorganizar em vários aspectos, dentre 

eles, nos fatores sócio-econômicos. 

Os relatos de Carvalho (2007) e Silveira (2007) consideram que a instituição 

hospitalar deve levar em conta o quadro socioeconômico e sociocultural familiar do 

paciente, uma vez este pode comprometer os cuidados prestados. Entretanto, embora tenha 
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ocorrido distanciamento da atividade laboral, nenhum cuidador familiar afirmou que o fato 

socioeconômico se fez como um impedimento de cuidar do paciente.  

No terceiro objetivo específico foram verificadas as alterações que o cuidador 

familiar percebeu no cuidado com a própria saúde. Notou-se que a maioria diminui a 

frequência a consultas médicas, o que indica que se dá mais atenção para a saúde e cuidado 

com o familiar doente do que com a própria saúde. Isso pode ser atribuído ao fato de que 

os cuidadores estão passando por um processo de sofrimento tão grande por parte do outro 

que acabam minimizando a atenção à própria saúde.   

No entanto, como diz McCoughlan (2004) o cuidador precisa aprender a habilidade 

de cuidar de si de forma integrada, física e psicologicamente, já que esse cuidado ao 

paciente exige muita atenção e vigília constante. Essa habilidade pôde ser percebida em 

apenas um dos entrevistados, apontando uma demanda de reforço, por parte do serviço de 

Psicologia, em ressaltar e promover o cuidar de si com os cuidadores dos pacientes.   

Notou-se também que a maior parte dos cuidadores entrevistados nunca fez 

atividade física sistemática, portanto não sofreram nenhuma alteração nesse aspecto. 

Entretanto, percebeu-se uma dificuldade por parte dos entrevistados de entender o que se 

estava chamando de atividade física, mesmo depois de serem dados exemplos. Alguns 

atribuíram o próprio trabalho a essa atividade. Ainda assim, pôde-se perceber em quatro 

entrevistados que, de um modo geral, a realização de atividades que requeiram esforço 

físico diminuiu.  

Em relação à qualidade do sono notou-se que todos os entrevistados perceberam 

alteração, ora o sono ficava mais “leve”, ora mais “pesado”, como alguns descreveram. No 

padrão alimentar foi constatado que a maioria sofreu alteração. Cabe ressaltar que houve 

uma oscilação nestes dois aspectos e que, em alguns casos, a mudança no sono e na 

alimentação variava conforme o estado clínico do familiar doente.  
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Os dados apontam ainda que houve piora na sensação de  bem-estar físico e de bem-

estar emocional. Por esse motivo, reforçando McCoughlan (2004), pode-se afirmar que se 

faz necessário a promoção de cuidados à saúde do familiar cuidador, tanto no aspecto 

físico, quanto no aspecto psicológico.  

Como coloca Carvalho (2003), existe a necessidade da formação de espaços para a 

participação do familiar durante todo o processo de tratamento do paciente, nesses espaços 

buscam-se orientar o cuidador no ato de cuidar e também orienta-o a cuidar de si, 

promovendo a qualidade de vida dentro das possibilidades existentes. 

No objetivo específico que se pretendeu verificar se o cuidador familiar percebe 

que o cuidado prestado por ele ao paciente é suficiente ou não, notou-se que a maioria 

acreditou estar fazendo tudo dentro de suas possibilidades. Entretanto, uma das 

entrevistadas afirmou que os seus esforços não eram suficientes. Neste caso, 

especificamente, a pesquisadora observou uma demanda de acompanhamento psicológico 

intensivo, frente ao fato da dídade paciente-cuidadora ter se mostrado inadequada e 

negativa no sentido de promoção de qualidade de vida tanto do paciente quanto da própria 

entrevistada. 

 No objetivo específico que verificou alterações na relação cuidador-cuidado, a 

metade dos cuidadores perceberam alterações, sendo elas em relação à interação verbal e 

ao contato físico, observou-se que a maioria dos cuidadores que verificaram alterações 

nesse sentido relatou que o diálogo e o contato aumentaram. Porém, apenas a cuidadora 5 

demonstrou que no seu cuidado estava implícito uma tentativa de reparar alguma culpa em 

relação ao paciente, conforme coloca Silveira (2007). Essa cuidadora coloca que ela e a 

mãe brigavam muito, porém após a doença elas se aproximaram. Sendo assim, ressalta-se 

a necessidade de maior atenção psicológica nesse aspecto, isto é, o psicólogo deve estar 

atento a qualquer indício de reparação de culpa.  



22 

 

A respeito do significado do cuidar para cada cuidador familiar, percebeu-se que 

existem vários significados.  Isto implica que, ainda que os cuidadores sofram com as 

mudanças em suas vidas, conforme ressalta Boff (2003), a percepção deste cuidar se faz de 

forma singular e abrangente. Cabe ao profissional da Psicologia que atende esta clientela 

realizar uma escuta que permita a expressão de cada significado particular, conforme 

aponta Ruschel (1994) em seus estudos sobre pacientes cardiopatas.  

 A pesquisadora se propõe a fazer, posteriormente, um recorte do significado do 

cuidado para cada cuidador utilizando o método fenomenológico, com o intuito de 

investigar de forma mais aprofundada este dado que, devido às limitações de tempo e 

extensão, não puderam ser feitas no presente artigo. 

 Conclui-se, portanto, que o cuidador familiar de um paciente oncológico sofre 

repentinas alterações em sua vida, sendo necessária maior atenção por parte do serviço de 

Psicologia a essa pessoa que é fundamental no tratamento do paciente, já que é ela que 

acompanha todo o processo de lutas e vitórias por parte do familiar adoecido, tornando 

este processo também como parte de sua vida. Como já foi sugerido, reforça-se a 

necessidade de grupos de apoio a essas pessoas na SCMG, como uma forma de 

intervenção mais ativa e eficaz, auxiliando no suporte emocional dos próprios cuidadores, 

o que pode torná-los não somente acompanhantes assertivos, mas também colaboradores 

do tratamento, elevando a qualidade e vida de si e do próprio paciente.  

 Sugere-se para próximas pesquisas na área um detalhamento maior de como está a 

qualidade de vida dos cuidadores. Além de pesquisas voltadas para a relação cuidador-

cuidado, visando torná-la cada vez mais adequada e saudável para todos os envolvidos. 

Salienta-se também a necessidade de pesquisar como a equipe envolvida no tratamento 

(médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, etc) percebem o cuidador familiar, 
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visando, talvez, uma relação mais genuína e esclarecedora dos profissionais com os 

cuidadores. 
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Anexos 



  

 Anexo A  



  

Anexo B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, de uma pesquisa. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado de forma alguma. 

Em caso de dúvida quanto aos aspectos éticos você poderá procurar o Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Goiânia pelo telefone: 62-3254-4144.  

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título da Pesquisa: As Mudanças na Vida do Cuidador Familiar do Paciente 

Oncológico 

Nome da Pesquisadora: Mariana Costa Brasil 

Telefone para contato: (62) 96280673 

Nome da Orientadora: Prof ª. Rejane Soares Ferreira 

Telefone para contato: (62) 81174035 

Nome da Supervisora de Campo: Mariana Abbott 

Telefone para contato: (62) 84637298 

 

 O(a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa que tem como 

finalidade verificar as mudanças que ocorrem na vida do cuidador familiar do paciente 

oncológico após o diagnóstico da doença. 

 Ao participar deste estudo o Senhor(a) permitirá que a pesquisadora, Mariana 

Costa Brasil, realize uma entrevista gravada em áudio, em uma sessão, contendo perguntas 

acerca das mudanças em sua vida, a partir disso, fazer as análises necessárias para que este 

estudo alcance seus objetivos.  

 Conforme dispõe a Resolução n. 196 de 10 de outubro de 1996, emanada do 

Conselho Nacional de Saúde, todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais, sendo preservada sua identidade, assim como a identidade de todas as 

pessoas por você referidas. A psicóloga pesquisadora bem como a supervisora prática do 

estágio estarão à disposição para qualquer intervenção, podendo o Senhor (a) mesmo 

interromper ou desistir da pesquisa a qualquer momento sem qualquer prejuízo à 

continuidade do atendimento na instituição hospitalar. 

Com a necessidade de suporte psicológico/emocional durante a entrevista, o 

paciente ou o cuidador poderão ser atendidos imediatamente pela psicóloga supervisora do 

trabalho, com atendimento terapêutico, breve focal, visando restituir a condição anterior de 

homeostase do mesmo. Se necessário, será feito encaminhamento para atendimento 

psicológico continuado. 

 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas, sendo a principal investigadora 

Mariana Costa Brasil, que você poderá entrar em contato, no endereço: Rua Campinas Nº 

1135 Setor Americano do Brasil. 

 

Nome do pesquisador:__________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador:______________________________________________ 

Data: ___________________ 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 



  

 

Eu, ________________________________________________________________, RG 

nº________________, CPF nº__________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo “As Mudanças na Vida do Cuidador Familiar do Paciente 

Oncológico”.  

Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Mariana Costa Brasil 

sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, bem como de que minha participação 

é voluntária. 

Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade quanto ao atendimento do paciente na instituição 

hospitalar. 

 

 

Local e data: 

Nome do sujeito ou responsável: ________________________________ 

Assinatura do sujeito ou responsável: _____________________________ 

 

 

 



  

Anexo C 

 

 

Identificação do Paciente Hospitalizado 

Nome: 

Idade: 

Estado civil: 

Diagnóstico: 

Nível de escolaridade: 

Profissão: 

Tempo de hospitalização: 

Tempo de tratamento: 

Local onde reside: 

Com quem reside: 

Composição familiar: 

 

Identificação do Cuidador Familiar 

Nome: 

Idade: 

Estado civil: 

Parentesco: 

Nível de escolaridade: 

Profissão: 

Local onde reside: 

Com quem reside: 

 

Perguntas para o Cuidador Familiar 
 

1- Como o senhor (a) ficou sabendo da doença?  

 

2- Sempre foi o cuidador principal? 

 

3- Há quanto tempo o senhor(a) está acompanhando o paciente nessa última 

hospitalização? 

 

4- Como tem cuidado da sua saúde ultimamente? Você percebe alguma alteração em 

seu bem-estar físico? E no seu estado emocional? 

 

5- O senhor(a) fazia alguma atividade física, como freqüentar academia, praticar 

esportes, regularmente? Ocorreu alguma mudança neste aspecto? 

 

6- O senhor(a) faz algum tipo de acompanhamento médico? Qual foi a última vez que 

o senhor(a) foi ao médico? 

 

7- Você faz uso de alguma medicação? Se sim, ocorreu alguma mudança neste 

aspecto? 

 

8- Como o senhor(a) avalia a qualidade do seu sono?  



  

 

9- Ocorreu alguma mudança na sua alimentação? 

 

10- O que mudou em relação ao trabalho (estudos) após a doença do paciente? Como o 

senhor (a) tem se adaptado em relação a isso? 

 

11-  Antes de seu familiar adoecer como o senhor(a) fazia para se distrair, relaxar, se 

divertir?  Depois da doença isso mudou? Como? 

 

12- Antes de seu familiar adoecer como era sua vida religiosa? Participava de cultos, 

missas, lia a Bíblia, fazia orações? Depois da doença isso mudou? Como? 

 

13- O senhor(a) acha que mudou alguma coisa na família de vocês? Se sim, o que 

mudou? 

 

14- O seu convívio com os outros membros da família foi alterado? Se sim, o que 

mudou? 

 

15- Para o senhor(a) o que significa cuidar do seu familiar neste momento? 

 

16- O que mudou no seu relacionamento com ele(a) depois que ele(a) adoeceu? 

 

17- O senhor(a) acha que poderia fazer alguma coisa a mais pelo seu familiar que não 

está fazendo? 

 

  

 


