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RESUMO 
 
SANTOS, Flavia Farias. Dinâmica das relações da família no cuidado à pessoa idosa com 
câncer. 116f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem). Escola de Enfermagem, Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 2013. 
 
O processo de envelhecimento humano favorece o crescimento dos fatores de risco associados 
às doenças crônico-degenerativas capazes de comprometer a independência da população 
idosa. Dentre estas doenças, destaca-se o câncer como um importante problema de saúde 
pública em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Trata-se de uma condição crônica 
que se constitui como a segunda causa de morte no Brasil. Pode promover incapacidade e 
enfrentamentos constantes, ocasionados por alterações biopsicossociais que requerem especial 
abordagem para tratamento-controle e cuidados especiais. Neste caminho, o estudo tem como 
objetivo geral: analisar a dinâmica de relações da família no cuidado à pessoa idosa com 
câncer, e como objetivos específicos: identificar os tipos de relações e interações que 
permeiam o cotidiano vivencial da família em enfrentamento do câncer em familiar idoso; 
descrever como o câncer em pessoa idosa interfere na dinâmica relacional da família; 
compreender como a família se reorganiza para os cuidados à pessoa idosa com câncer. 
Pesquisa de natureza qualitativa, descritivo-exploratória, realizada com cinco pessoas idosas 
com câncer e dez familiares  que residem no mesmo domicílio da pessoa idosa, no município 
de Jequié-Bahia. Os dados foram coletados através de entrevistas semiestruturada, do Círculo 
de Thrower e Psicofigura de Mitchell com as pessoas idosas com câncer e seus familiares, no 
período de janeiro-março/2014 no domicílio das famílias; e por fim o diário de campo. 
Respalda-se na Resolução 466/12 aprovado pelo CEP-UFBA/2013 segundo parecer nº 
384.230. Análise do tipo conteúdo, proposta por Miles e Huberman, sendo delineadas três 
categorias e duas subcategorias.  Os resultados demonstraram o quão delicado é a descoberta 
da doença e o processo de viver humano em enfrentamento com o câncer; como essa doença 
impacta a dinâmica de relações da família; e, o reflexo desse impacto na busca por um 
equilíbrio fluente do membro familiar com câncer em seu sistema familiar de pertencimento, 
envolto por questões espirituais, sociais, econômicas e de atenção à saúde, entre outros. Por 
fim, vale destacar que as ações governamentais e os profissionais de saúde precisam 
perspectivar a família em sua complexidade como política pública e práxis cuidativa, criando 
condições de atendimento às demandas de saúde dessas pessoas, principalmente na Estratégia 
Saúde da Família, caracterizando o cuidado pautado na multidimensionalidade humana. 
 
Palavras-Chave: Família. Idoso. Doença Crônica. Enfermagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 
SANTOS, Flávia Farias. Dynamics of family relationships in the care of the elderly 
person with cancer. 116f. Dissertation (Masters in Nursing). Nursing School, Bahia Federal 
University, Salvador, 2013. 
 
Human aging process favors the growth of risk factors associated to chronic-degenerative 
diseases which may compromise the independence of the elderly population. Among such 
diseases, it is highlighted the cancer as an important problem for public health in developed 
and developing countries. It is about a chronic condition which constitutes as the second main 
cause of deaths in Brazil. It may promote impairment and constant confrontations, occasioned 
by biopsychosocial changes that require a special approach for treatment-control and special 
care. In this way, the study has as general objective: analyzing the dynamics of family 
relationships in the care of the elderly person with cancer, and as specific objectives: 
identifying the types of relationships and interactions which permeate the daily living of the 
family confronting cancer in an elderly family member; describing how cancer in elderly 
person interferes in the dynamics of family relationships; understanding how the family 
reorganizes itself for the care of the elderly person with cancer. It is a research of qualitative 
nature, descriptive and exploratory, carried out with five elderly people with cancer and 
eleven family members residing at the same home of the elderly person, in the city of Jequié-
Bahia. Data were collected through semi structured interviews, the Thrower Circle and 
Mitchell’s Psycho Figure with the elderly people with cancer and their family members, in the 
period from January to March/2013 in the families’ homes. It is supported in the Resolution 
466/12 approved by CEP-UFBA/2013 under the Opinion number 384,230. Analysis of 
content type, proposed by Miles and Huberman, being delineated three categories and two 
subcategory. The results have showed how delicate is discovering the disease and the process 
of human living confronting cancer; how much this disease causes impact the dynamics of 
relationship of the family; and, the reflections of such impact in searching for a flowing 
equilibrium of the family member with cancer and his family system of belonging, involved 
by spiritual, social and economic issues and of healthcare, among others. Lastly, it competes 
to highlight that government action and health professionals need to look at the family and its 
complexity as a public policy and a health care practice, creating conditions to attend to the 
health demands of these people, mainly in Family Health Strategy, characterizing the care 
based on human multidimensionality.  
 
Keywords: Family. Elderly. Chronic Disease. Nursing. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMEN 
 
SANTOS, Flávia Farias. Dinámica de las relaciones de la familia en el cuidado a la 
persona anciana con cáncer. 116f. Disertación (Maestría en Enfermería). Escuela de 
Enfermería, Universidad Federal de Bahía, Salvador, 2013. 
 
El proceso de envejecimiento humano favorece el crecimiento de los factores de riesgo 
asociados a las enfermedades crónico-degenerativas capaces de comprometer la 
independencia de la población anciana. Entre esas enfermedades, se destaca el cáncer como 
un importante problema de salud pública en países desarrollados y en desarrollo. Tratase de 
una condición crónica que se constituye como la segunda causa de muerte en Brasil. Puede 
promover incapacidades y enfrentamientos constantes, ocasionados por cambios 
biopsicosociales que requieren especial abordaje para tratamiento-control y cuidados 
especiales. En este camino, el estudio tiene como objetivo general: analizar la dinámica de 
relaciones de la familia en el cuidado a la persona anciana con cáncer, y como objetivos 
específicos: identificar los tipos de relaciones e interacciones  que permean el cotidiano 
vivencial de la familia en enfrentamiento del cáncer en familiar anciano; describir como el 
cáncer en persona anciana interfiere en la dinámica relacional de la familia; comprender como 
la familia se reorganiza para los cuidados a la persona anciana con cáncer. Pesquisa de 
naturaleza cualitativa, descriptivo-exploratoria, realizada con cinco personas ancianas con 
cáncer y dez familiares que residen en el mismo domicilio de persona anciana, en el 
municipio de Jequié-Bahía. Los datos fueron recolectados a través de entrevistas 
semiestructuradas, del Círculo de Thrower y Psicofigura de Mitchell con las personas 
ancianas con cáncer y sus familiares, en el periodo de enero a marzo de 2014 en el domicilio 
de las familias. Respaldase en la Resolución 46612 aprobado por el CEP-UFBA/2013 según 
el parecer número 384.230. Análisis del tipo contenido, propuesta por Miles y Huberman, 
siendo delineadas tres categorías y duas subcategorías. Los resultados demostraron lo cuanto 
es delicada la descubierta de la enfermedad y el proceso de vivir humano en enfrentamiento 
con el cáncer; como esa enfermedad impacta en la dinámica de relaciones de la familia; y el 
reflejo de ese impacto en la búsqueda por un equilibrio fluente del miembro familiar con 
cáncer en su sistema familiar, envuelto por cuestiones espirituales, sociales, económicas y de 
atención a la salud, entre otros. Por fin, compete destacar que las acciones gubernamentales y 
los profesionales de salud necesitan tener en perspectiva la familia en su complexidad como 
política pública y práctica de cuidado, creando condiciones de atendimiento a las demandas 
de salud de esas personas, principalmente en la Estrategia de Salud de la Familia, 
caracterizando el cuidado pautado en la multidimensionalidad humana. 
 
Palabras-clave: Familia. Anciano. Enfermedad Crónica. Enfermería. 
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CAPÍTULO 1 

 

                  

 

                

 
                                                                                    Fonte: http:// www.dreamstime.com 

 

 

Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma 
neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas. A 
acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, que implica decisão, 

escolha, intervenção na realidade. Há perguntas a serem feitas 
insistentemente por todos nós e que nos fazem ver a impossibilidade de 

estudar por estudar. De estudar descomprometidamente como se 
misteriosamente, de repente, nada tivéssemos que ver com o mundo, um lá 

fora e distante mundo, alheado de nós e nós dele. 
 
                                                                              

(Paulo Freire) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço tecnológico no campo da saúde tem proporcionado à população o aumento 

da expectativa de vida. Estima-se que até 2025 o Brasil atingirá a sexta posição no ranking 

mundial em número de pessoas idosas (WHO, 2005). Sendo assim, o cuidado a essas pessoas 

representa um desafio às Políticas Públicas de Saúde e ao sistema de saúde no que se refere ao 

planejamento e gestão de serviços que atendam a demanda cada vez maior de pessoas com 60 

anos ou mais idade.  

Este processo de envelhecimento humano favorece o crescimento dos fatores de risco 

associados às doenças crônico-degenerativas capazes de comprometer a independência da 

população idosa, refletindo na necessidade de modificações na estrutura e nos papeis da 

família (IBGE, 2010), uma vez que, esses idosos podem se tornar dependentes de cuidados 

básicos diários a serem realizados pelo grupo de pertença familiar. 

Isso não significa afirmar que envelhecer seja sinônimo de adoecimento, mas as 

alterações morfofisiológicas naturais predispõem a uma maior incidência de acometimentos 

de doenças na faixa etária de 60 e mais anos, como o câncer. Assim, o envelhecimento não é 

sinônimo de fragilidade, nem de aquisição de doenças crônico-degenerativas, mas um 

processo de envelhecimento natural que pode promover o desencadeamento de doenças.  

Dentre estas doenças, destaca-se o câncer como um importante problema de saúde 

pública em países desenvolvidos e em desenvolvimento, ocupando um lugar de destaque entre 

as doenças crônico-degenerativas (WHO, 2005). No Brasil, configura-se entre as seis doenças 

crônicas de elevada incidência.  Dos dados, foram instituídas metas pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2011), para o controle e redução de mortes até o ano 2022.   

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2011) estimou para o ano 2030, 17 milhões 

de mortes por câncer, 27 milhões de casos incidentes e 75 milhões de pessoas por ano 

convivendo com a doença. Trata-se de uma condição crônica que se constitui como a segunda 

causa de morte no Brasil, atrás apenas das doenças circulatórias. 

No Brasil, em 2013, a ocorrência do câncer foi de aproximadamente 518.510 novos 

casos de câncer. Destes, 257.870 casos  do sexo masculino, sendo mais incidente o câncer de 

pele não melanoma, seguido pelo de próstata, pulmão, cólon e reto, e, estômago; e, para o 

sexo feminino, o câncer de pele não melanoma manteve a incidência igualmente ao do sexo 

masculino, seguido de mama, colo do útero, cólon e reto, e pulmão, somando um total de 

260.640 casos (BRASIL, 2011).  
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O câncer é uma doença crônica que promove incapacidade e enfrentamentos 

constantes, ocasionados por alterações patológicas que requerem especial abordagem para 

tratamento-controle e cuidados especiais. Caracteriza-se pelo crescimento descontrolado de 

células anormais em qualquer parte do organismo vivo, determinando a formação de 

neoplasias, estas tem comportamentos de autonomia e tende a proliferação com efeitos 

agressivos sobre o hospedeiro, no caso deste estudo - o ser humano (COTRAN et al., 2005). 

Reverte-se, em um importante problema com repercussão biopsicossocial pelo impacto 

negativo na vida das pessoas e de suas famílias (SILVA, et al, 2009).  

Este dado merece destaque, pois, estando esta doença compondo o leque das de 

natureza crônica, e, sendo estas doenças com elevada incidência em pessoas idosas - 79,1% 

acometidas (IBGE, 2010), exatamente a faixa etária que se avulta dia-a-dia no cenário 

nacional, ocasiona um impacto nas políticas públicas, em especial, de saúde. Sobretudo, 

porque o Brasil ocupa atualmente o sexto lugar no mundo em número de pessoas idosas, 

sendo a cada ano 650 mil incorporadas à pirâmide populacional (VERAS, 2009). 

Trata-se de perspectivar o impacto destes dados epidemiológicos ao envelhecimento 

populacional e as demandas deste grupo etário quanto ao declínio no processo saúde-doença. 

Destarte, para além do problema de saúde pública, implica saber o impacto desta condição 

sobre a vida das pessoas idosas, e também daquelas enredadas na teia desta condição crônica, 

ou seja, os seus entes parentais de convivência inter-relacional. 

Contudo, sabe-se da evolução do conhecimento na área da oncologia, dos avanços 

tecnológicos no tratamento da doença e da melhora do prognóstico, aumentando de maneira 

significativa a sobrevida dos pacientes, bem como a qualidade de vida e saúde, uma vez que o 

câncer passou a ser considerado uma doença crônica tratável, e se descoberto precocemente 

tem elevado índice de cura. Por outro lado, em se tratando de pessoas idosas e mais idosas o 

prognóstico pode ser preocupante, tendo em vista que os estudos apontam a existência de 

comorbidades instaladas, as quais impactam negativamente o prognóstico (IBGE, 2010). 

Neste contexto de envelhecimento versus enfrentamento do câncer, se faz notar como 

fator diferenciador em política de saúde pública – o sistema familiar e sua dinâmica de 

cuidado familiar aos entes idosos –, pois no cenário nacional, as pessoas idosas coabitam 

espaço-tempo domiciliar com membros familiares de duas a três gerações (BRASIL, 2009; 

IBGE, 2010). Esta evidência faz a necessidade de lançar luz sobre este contexto relacional 

quanto à gestão e implementação de cuidados à promoção da saúde e prevenção de 
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complicações advindas das doenças crônicas em um ambiente de complexidade humana – o 

ambiente familiar. 

A família é compreendida como o primeiro sistema de cuidado de seus membros 

parentais, o espaço de normas, papéis, valores, respeito, gratidão, amor, conflitos, história 

intergeracional, entre outros significados e significâncias. Segundo Elsen (1992), o primeiro 

sistema humano de cuidado. Assim, a vivência da família com a pessoa idosa com câncer é 

permeada por uma série de acontecimentos e alterações que interferem em sua estrutura 

relacional, denotando a necessidade de (re) estruturação física, emocional e de adaptação à 

condição de doença que se mostra.  

Essa adaptação pode mostrar-se por sentimentos diversos como tristeza, impotência, 

ansiedade, medo da perda do familiar, sobrecarga física e financeira, e, também por 

sentimentos de raiva e revolta com o mundo sobrenatural, a figura de Deus, a desvalia e 

desamparo vivenciados (NASCIMENTO et al., 2009). 

Tais sentimentos podem gerar crises na família, como tensão relacional entre seus 

membros, pela falta de conhecimento da evolução da doença, e até mesmo adoecimento em 

outros membros familiares pela inabilidade em lidar com situações desencadeadoras de 

estresse. 

A aceitação dessa premissa é apregoada por estudiosos de família, concordando que 

num sistema familiar, seus subsistemas – os membros que a compõem -, são inter-

relacionados e interdependentes, e qualquer alteração em um desses subsistemas, influencia os 

outros, afetando o sistema familiar como um todo em seus modos de ser e existir em 

enfrentamento com a condição crônica (FALCÃO, 2006; ALARCÃO, 2006; ELSEN et al., 

2002; GIMENO, 2001; SILVA, 2007). A vivência com uma doença no sistema familiar 

então, promove modificações estruturais e altera a dinâmica do sistema. Sobretudo, por a 

doença crônica exigir reorganização contínua de papeis entre seus membros para vivenciar o 

enfrentamento do câncer. 

Mostra-se assim, importante compreender que para cuidar do familiar em 

enfrentamento do câncer, a família precisa ser incluída como sujeito de cuidado, sendo 

amparada em suas necessidades, e percebida como um importante coparticipante para 

continuidade dos cuidados profissionais no contexto domiciliário.  

Destarte, os profissionais de saúde, precisam abrir-se para este cenário, o familiar-

domiciliar - que se redesenha na política atual de saúde do país - buscando instrumentalizar-se 

com habilidades pisico-cognitiva-intelectivas para inserir-se neste ambiente relacional 



19 
 

 
 

humano, levando-se em consideração o papel do sistema familiar na ação de cuidar dos seus 

subsistemas, notadamente aqueles em processo crônico de adoecimento por câncer.  

No contexto da experiência em que fui exposta como graduanda de Enfermagem ao 

cursar a disciplina Saúde da Família no 6° semestre, acentuei minha inquietude quanto a 

adquirir conhecimentos científicos acerca da dinâmica relacional familiar em seu processo de 

viver humano à condição crônica. A afinidade com a temática e a inquietude em buscar maior 

conhecimento com a questão me fizeram ingressar como colaboradora no Projeto de pesquisa 

e extensão NIEFAM - Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Extensão em Cuidados à Saúde da 

Família em Convibilidade com Doenças Crônicas, da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia-UESB. Neste núcleo, ampliei os saberes sobre abordagem sistêmica e a 

interdisciplinaridade à práxis proximal de cuidados à pessoa-família no contexto domiciliário-

comunitário em enfrentamento de condições crônicas não transmissíveis.  

Adentrar o espaço da família e estabelecer relações de cuidados proximais, então, 

despertou o meu interesse em estudá-la no enfrentamento do desvio de saúde do familiar 

também no ambiente hospitalar, mais especificamente, no ambiente de Terapia Intensiva, o 

que convergiu para o Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, num estudo intitulado 

“Sentimentos da família diante do viver-morrer do membro familiar na Unidade de Terapia 

Intensiva”. Os resultados deste estudo evidenciaram o sentimento de medo da perda do ente 

familiar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pela família, o adoecimento de entes 

familiares pelo sentimento de perda e medo e sobrecarga emocional, apontando a necessidade 

dos cuidados profissionais de maneira proximal para a família da pessoa hospitalizada.  

Dos resultados deste estudo surgiu a necessidade de prosseguir no desvelamento dos 

saberes sobre essa temática, sendo assim, perseguido no mestrado em Enfermagem, 

ampliando o foco para a dinâmica das relações da família no cuidado à pessoa idosa com 

câncer. 

Do exposto, compreendo que o caminhar para o conhecimento da dinâmica de inter-

relação familiar se mostrou como um campo de investigação profícuo que contribuiu para 

ampliar o olhar às necessidades de saúde da pessoa-família em enfrentamento pela condição 

crônica câncer, o que, à luz da percepção que me apercebe conduz à relevância  do estudo que 

se apresenta.  

Este se justifica assentando-se na compreensão de que a família acompanha o seu ente 

desde o diagnóstico, tratamento, hospitalizações, até os cuidados no final da vida. Uma 
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vivência de variados enfrentamentos e dificuldades compartilhadas entre seus membros, 

diante de uma doença potencializadora de sentimentos de perda.  

Nesse processo de adoecimento, além de acompanhar o familiar ao atendimento 

profissional, a família assume o cuidado diário no domicílio, dedicando-se com  zelo, carinho, 

amor, mesmo que se trate de uma tarefa desgastante, de sobrecarga física e financeira e riscos 

a saúde física e mental de quem cuida. A doença impõe uma sucessão descomedida de 

acontecimentos e mudanças na família (FRATEZI; GUTIERREZ, 2011). 

Nesse sentido, compreende-se a importância do amparo às famílias no enfrentamento 

do câncer. Os profissionais de saúde, em especial os enfermeiros, que lidam mais diretamente 

com essas pessoas, precisam compreender os sentimentos que permeiam a vivência com a 

doença crônica, pois quanto mais avançada esta for, maior será o nível de dependência do ente 

parental a sua família, e consequentemente, a sobrecarga física e o desgaste emocional dos 

envolvidos com o cuidado (SORATO et al, 2010) 

Sobretudo, porque os estudos sinalizam que a família exerce mais diretamente num 

continuum os cuidados dos seus entes parentais, pois tem como função instituída 

historicamente, proteção dos seus membros e espaço onde nascem os afetos e se estabelecem 

as relações sociais. Assim, cuidar para ela, envolve cada um de seus membros, sendo então, 

um processo que se constrói socialmente em um contexto heterogêneo (ELSEN, 2002)  

Compreende-se, no entanto, que neste processo de cuidar, é fundamental o suporte que 

as famílias recebem dos profissionais de saúde e também das redes de apoio social para a 

manutenção do seu ‘equilíbrio’ para vivenciar com resiliência o enfrentamento do câncer. 

No entanto, é possível perceber, na prática diária, a dificuldade dos profissionais de 

enfermagem e áreas afins em lidarem com as relações familiares ao prestarem o atendimento 

ao paciente, devido a falta de conhecimentos sobre a dinâmica que rege as famílias e sobre os 

cuidados ao sistema familiar. Não que se justifique, mas corrobora a lacuna de conhecimentos 

sobre a dinâmica da família no enfrentamento do câncer à práxis profissional que englobe 

paciente e família. 

Ao identificar essa lacuna referente a estudos sobre a dinâmica de relações da família 

diante do adoecimento da pessoa idosa com câncer é que emergiu essa temática a partir da 

seguinte questão de pesquisa: Qual a dinâmica de relações da família no cuidado à pessoa 

idosa com câncer? 

Diante desta questão, o raciocínio que nos conduz à busca por aproximação e 

compreensão do questionamento se mostra pelos objetivos: 
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 Geral:  

Analisar a dinâmica de relações da família no cuidado à pessoa idosa com câncer 

 

 Específicos:  

 

1. Identificar os tipos de relações e interações que permeiam o cotidiano vivencial da 

família em enfrentamento do câncer em familiar idoso 

2. Descrever como o câncer em pessoa idosa interfere na dinâmica relacional da família  

3. Compreender como a família se reorganiza para os cuidados à pessoa idosa com 

câncer 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

 
Fonte: http://www.pensandoemfamilia.com.br 

 

 

O valor de todo o conhecimento está no seu vínculo com 
as nossas necessidades, aspirações e ações; de outra forma, 

o conhecimento torna-se um simples lastro de memória, 
capaz apenas - como um navio que navega com 

demasiado peso – de diminuir a oscilação da vida 
cotidiana. 

                
(Kliutchevski) 
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2  O ESTADO DA ARTE 

 

Para alcançar o conhecimento sobre o estado da arte foi desenvolvida uma pesquisa 

sistemática através da busca de produções bibliográficas partindo do Portal de Periódicos 

CAPES, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) nas bases de dados: Literatura Latino-americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde 

(MEDLINE), Base de Dados da Enfermagem (BDENF) e Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO); e Google acadêmico, através dos descritores em ciências da saúde: oncologia, 

idoso, família, enfermagem. A estratégia de busca utilizada foi a partir do indicador Booleano 

AND. Além de pesquisa em livros. Foram encontrados, 103 artigos, dos quais apenas 34 

encontraram aderência à temática investigativa. Foi realizada a priori leitura dos resumos e a 

posteriori dos trabalhos na íntegra e as informações foram coletadas por meio de um 

instrumento elaborado pela autora. Esses foram agrupados e apresentados segundo as 

temáticas: O envelhecimento; O Câncer – Um olhar sobre a doença e seu contexto atual; A 

família no contexto do adoecimento da pessoa idosa com câncer.  

Aclarar o estado da arte versará na transversalidade das temáticas identificadas. 

 

2.1 O ENVELHECIMENTO 

 

O envelhecimento constitui-se em um processo dinâmico e progressivo, no qual ocorrem 

modificações morfológicas, bioquímicas, funcionais e psicológicas, que determinam a 

diminuição da capacidade do indivíduo de se adaptar ao meio ambiente. Pode resultar em 

maior vulnerabilidade ao acometimento por patologias, acidentes, estresse emocional, dentre 

outros (PAPALÉO NETO, 2006). Nos países desenvolvidos, consideram-se idosas, pessoas 

com 65 anos ou mais de idade. Já nos países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, são 

idosas as pessoas com 60 anos ou mais (BRASIL, 2010).  

Para este estudo pessoas idosas serão definidas como aquelas que possuem 60 anos ou 

mais de idade. O conceito de pessoa idosa está relacionado a dois aspectos importantes, ao 

biológico e ao instrumental. No aspecto biológico, o conceito está mais relacionado às 

características físicas e ao critério de idade para referir-se ao termo idoso.  Já no instrumental, 

o termo envelhecer envolve aspectos de caráter social, relacionando-se com a família, o 

mercado de trabalho e outras esferas da vida social (PAPALÉO NETO, 2006). 
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Nesse sentido, a idade cronológica e os sinais físicos, cognitivos e afetivos que são 

tradicionalmente associados ao envelhecimento, isoladamente, não são suficientes para se 

determinar os aspectos fundamentais que o definem. Outros aspectos relevantes como, o sexo, 

a classe social, os fatores de personalidade, a história passada, a forma com a qual cada 

indivíduo conduz seu tempo, suas relações sociais e familiares, bem como na percepção de si 

mesma diante do processo do envelhecimento se mesclam com a idade cronológica para 

determinar a transição entre maturidade e envelhecimento (NERI, 2002) 

A velhice é caracterizada por alterações funcionais inevitáveis como o declínio das 

funções biológicas e aumento da dependência. Todavia, tais modificações nem sempre estão 

relacionadas com as afecções crônico-degenerativas que são mais prevalentes na faixa etária 

da velhice (PAPALEO NETO, 2006) e que levam à incapacidade funcional e de dependência 

total do ser idoso. 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que atinge tanto os países 

desenvolvidos como os países em desenvolvimento, se apresentando de forma distinta em 

cada um destes. As pessoas com mais de 60 anos já representam 8,3% da população Estima-se 

que cerca de 1 milhão de pessoas completam  60 anos ou mais de idade, a cada mês, em todo 

o mundo e que, até 2025 a população idosa mundial aumentará 2,4% ao ano (BRASIL, 2010). 

No Brasil em 2020, os idosos representarão 12% da população, o que corresponderá a 25 

milhões de idosos e que em 2025 deverão ser 32 milhões (PAPALEO NETO, 2006). Na 

Bahia a população total no ano de 2010 foi de aproximadamente 14 milhões de pessoas, sendo 

que 10,3% encontravam-se na faixa etária de 60 anos ou mais (BRASIL, 2010). 

A cada ano é acrescido à população brasileira cerca de 650 mil novos idosos. Estes, na 

maioria, convivem com doenças crônicas e limitações funcionais, doenças  que exigem 

acompanhamento constante, geram significativos gastos, e em consequência, aumenta a 

utilização dos serviços de saúde (VERAS, 2009). Observando cronologicamente a progressão 

da população idosa verifica-se que em 1960 continha cerca de 3 milhões de idosos. Em 1975 

atingiu 7 milhões, e em 2008 alcançou o valor referente a 20 milhões, verificando assim um 

aumento de quase 700% em um período de tempo inferior a 50 anos (VERAS, 2009). 

Dados publicados pelo Ministério da Saúde – MS (BRASIL, 2010), revelam que no ano 

de 2008, o contingente de pessoas com 65 anos ou mais de idade representava 6,53% da 

população total. Em 2050, representará 13,15%, ao passo que a população idosa ultrapassará 

os 22,71% da população total. Em 2008, para cada grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos, 

havia 24,7 idosos de 65 anos ou mais de idade. No mesmo período, a dimensão de idosos 
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cresceu mais de 170%. Entre 2035 e 2040, haverá mais população idosa numa proporção de 

18% superior a de crianças e, calcula-se que em 2050, essa relação poderá ser de 100 para 

172,7. 

Conforme os últimos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios-PNAD o 

contingente de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos somava cerca de 21 milhões, 

destes, 5,5 milhões de idosos fazem parte do segmento com mais de 75 anos. Fato que 

demonstra o quão expressivo foi o crescimento relativo desse grupo etário correspondente ao 

período entre 1998 a 2008 ( IBGE, 2009). 

Nos países desenvolvidos o envelhecimento ocorreu de forma lenta, paralelo à 

melhoria nas condições de vida da população. Nos países em desenvolvimento, vem 

acontecendo de maneira acelerada, sem possibilitar tempo para uma reorganização social e de 

saúde que atendam as demandas emergentes (BRASIL, 2010). Enquanto a França teve um 

aumento de 7% para 14% da população acima de 65 anos ou mais, em mais de um século, o 

Brasil passará pelo mesmo processo em duas décadas, de 2011 a 2031. Em 40 anos, o número 

de pessoas idosas crescerá, a cada ano, dez vezes mais que a população brasileira como um 

todo (BIRD, 2011).   

A queda de fecundidade e da mortalidade e o aumento da expectativa de vida ocorrido 

ao longo da história (PIROPO, 2010), somados a mudanças expressivas nos padrões de 

trabalho e na migração são fatores que propiciaram o aumento do envelhecimento 

populacional no Brasil (BRASIL, 2010).  Nesse contexto, os estudos do Banco Mundial 

(BIRD, 2011) demonstram que a mortalidade infantil diminuiu de 135/1.000 para 20/1.000 

entre 1950 e 2010, e a expectativa de vida aumentou de cerca de 50 anos para 73 anos no 

mesmo período. A mudança na taxa de fecundidade foi ainda mais expressiva, uma vez que, 

no início de 1960 a mulher brasileira tinha, em média, mais que seis filhos e atualmente tem 

menos de dois, levando a uma redução da população jovem.  

Notadamente, esta transição epidemio-demográfica deve-se aos avanços tecnológicos 

na área médica, ao processo de urbanização e as ações de prevenção e promoção da saúde - 

favorecendo o envelhecimento populacional, e assim, o surgimento de doenças crônico-

degenerativas pelo próprio processo natural morfofisiológico da senescência, quando há maior 

probabilidade de ocorrência das DCNT.  

A tendência é exatamente que se modifiquem os padrões de morbimortalidade numa 

população em envelhecimento. Ao alcançar a faixa etária de 60 ou mais anos, as pessoas 

ficam propensas a apresentar mais doenças que o restante da população, principalmente as 
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doenças crônicas, como o câncer, por estarem fisiologicamente mais expostas aos fatores de 

risco. 

Dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), demonstram que as DCNT 

representam 72% das causas de morte no Brasil, acometendo com maior intensidade as 

pessoas idosas e as camadas mais pobres da população. A maioria dos óbitos por DCNT são 

atribuíveis às doenças do aparelho circulatório (31,3%), ao Câncer (16,3%), ao diabetes 

(5,2%) e às doenças respiratórias crônicas (5,8%). 

Tais doenças podem gerar complicações na qualidade de vida da pessoa idosa, 

levando-a a um processo incapacitante que afeta a sua funcionalidade; dificulta ou mesmo 

impossibilita a realização, de maneira independente, das atividades básicas da vida diária - 

atividades desenvolvidas pelo idoso para realizar tarefas como alimentação, higiene íntima, 

vestuário, banho e locomoção (SILVA et al, 2010). A maioria dos idosos pode experimentar 

alguma fragilidade, que ameaçam sua integridade física, social e econômica, dificultando a 

capacidade do indivíduo para atender suas necessidades. 

Os idosos fragilizados são aqueles que apresentam algum tipo de dificuldade para 

realizar as atividades da vida diária como comer, ir ao banheiro e tomar banho sozinhos. São 

limitações que traduzem a perda da autonomia, e assim, a dependência de um cuidador para 

auxiliar na realização dessas atividades, principalmente quando essas alterações funcionais 

são associadas a prevalência de doenças crônicas (CAMARANO, 2010). 

Destarte, quanto maior a incapacidade funcional da pessoa idosa, maior será o seu 

grau de dependência para as atividades da vida diária, bem como outras atividades, refletindo 

na perda da qualidade de vida, no aumento da vulnerabilidade e no comprometimento da 

resiliência. 

E assim, o cuidado a este ser recai sobre a família (CAMARANO, 2010) que, 

normalmente, não está preparada para assumir a realidade que se apresenta. Os membros da 

família costumam assumir o papel de cuidadores, por terem uma responsabilidade 

culturalmente definida ou vínculo afetivo. Isso se torna necessário, uma vez que certas 

doenças crônicas podem trazer limitações físicas para a pessoa idosa. 

 Geralmente, a função do cuidador é assumida por uma única pessoa da família - por 

laços consanguíneos ou vínculos afetivo-emocionais-, que será responsável pelas tarefas de 

cuidado à pessoa idosa.  

Neste início de século XXI, a família tem sido percebida como o potencial para o 

sistema de saúde como uma nova configuração de cuidado prestado, que vem ocorrendo pelo 
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retorno da preferência ao cuidado no domicílio. Isto porque, o ambiente familiar, causa maior 

conforto já que existe a manutenção da identidade pessoal e familiar, favorecendo a qualidade 

de vida na velhice (SILVA et al, 2010).  

O desafio das políticas públicas de saúde é exatamente garantir a qualidade de vida e o 

direcionamento de recursos necessários para atender as demandas deste crescente contingente 

populacional,  na medida em que modelos assistenciais adequados e com alta resolubilidade, 

tornam-se cada vez mais necessários. 

Assim, o maior desafio relacionado ao envelhecimento, é conseguir contribuir para 

que o crescimento da atenção à pessoa idosa, apesar das progressivas limitações, possa 

ocorrer redescobrindo as possibilidades de viver sua própria vida com a máxima qualidade 

possível (BRASIL, 2011), no contexto relacional familiar, no desafio de promover um suporte 

eficiente aos familiares de pessoas idosas. 

 

2.2 O CÂNCER – UM OLHAR SOBRE A DOENÇA E SEU CONTEXTO ATUAL 

 

Câncer é o nome dado ao conjunto de doenças que se caracteriza pelo crescimento 

desordenado de células que invadem, agressivamente, tecidos e órgãos, podendo se espalhar 

para outras regiões do corpo e determinar a formação de neoplasias malignas (BRASIL, 

2011). Trata-se de uma doença responsável por mais de 16,3% de todas as causas de óbito no 

mundo, atingindo, sem distinção, pessoas de diferentes classes socioeconômicas. Porém, 

pessoas idosas e as de baixa renda e escolaridade são acometidas de forma mais intensa por 

estarem mais expostas aos fatores de risco (BRASIL, 2011).  

Mesmo com os avanços na área da oncologia, o câncer ainda revela-se como não 

tendo uma causa bem definida e o tratamento ainda é um desafio no âmbito das ciências 

médicas, razão que a faz destacar entre as DCTN (SALES et al, 2010), estando entre as seis 

de maior incidência e fragilização no rank nacional (BRASIL, 2011). 

 Os determinantes sociais, como escolaridade, renda, ocupação e gênero podem estar 

correlacionados com a prevalência do câncer e fatores de risco. Contribuem também “[...] os 

processos de transição demográfica, epidemiológico, nutricional, urbanização, crescimento 

econômico e social [...]” para o agravamento do risco (BRASIL, 2011 p.25) 

Destarte, o aparecimento do câncer relaciona-se a uma diversidade de causas. Dentre 

estas, aquela que mais determina o risco de adoecimento é a interação entre a susceptibilidade 
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genética dos indivíduos e as condições resultantes do ambiente e dos hábitos de vida 

(BRASIL, 2011). 

Dentre os hábitos de vida, avalia-se que o ato de fumar seja responsável por 70% dos 

cânceres de pulmão, e que o uso nocivo do álcool também pode ser considerado como uma 

das causas de morte por câncer .  Também o elevado índice de massa corporal – IMC, mostra-

se como um dos fatores que aumentam os riscos para o surgimento da doença (BRASIL, 

2011) 

A estimativa para 2008 e 2009 no Brasil foi de uma ocorrência de 466.730 casos 

novos de câncer. Segundo as análises por região e macrorregião, o Sudeste foi responsável 

por 242.060 novos casos de câncer, seguida da Região Sul com 99.580, da Região Nordeste 

com 78.960, Região Centro-Oeste com 28.510 e da Região Norte com 17.620 casos novos. As 

estimativas para o ano de 2020 são de 15 milhões de casos novos anuais de câncer, sendo que 

9 milhões ocorrerão em países em desenvolvimento como o Brasil (BRASIL, 2008). 

Numa retrospectiva histórica sobre a doença entre o período 1980-2006 os dados 

indicaram que, entre homens, as taxas de mortalidade por câncer de pulmão, próstata e 

colorretal aumentaram; as de câncer de esôfago mantiveram-se estáveis; e as de câncer de 

estômago diminuíram. Nesse mesmo período, entre as mulheres, as taxas de mortalidade por 

câncer de mama, pulmão e colorretal aumentaram, ao tempo em que diminuíram as de câncer 

de colo do útero e estômago (BRASIL, 2011). 

Nesse contexto do panorama do câncer, é possível inferir que o aumento progressivo 

da incidência e mortalidade pela doença, proporcional ao crescimento demográfico, ao 

desenvolvimento socioeconômico e ao envelhecimento populacional; somados ao desafio do 

sistema de saúde para garantir assistência integral à população, desde o diagnóstico até o 

tratamento da doença, são fatores que apontam o câncer como sendo um problema de saúde 

pública no Brasil (OLIVEIRA et al, 2011). 

 Devido ao impacto social causado pela doença, o tema tem conquistado espaço nas 

agendas políticas das esferas governamentais, sendo salientado pelo Brasil (2011) que 

conhecer o panorama da doença possibilita a definição de prioridades quanto à alocação dos 

recursos de forma mais direcionada à modificação positiva desse cenário na população 

brasileira. 

Neste contexto de problematização, Brasil (2011) destaca os processos de transição 

demográfica no Brasil como impactantes no perfil das enfermidades da população, sendo 

observado deste a década de 60 do século passado, em que as doenças infecciosas e 
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parasitárias deixaram de ser a principal causa de morte no país, sendo substituídas pelas 

doenças do aparelho circulatório e pelas neoplasias. 

O Instituto Nacional do Câncer – INCA, desde 1995 desenvolve estimativa anual de 

incidência de câncer do Brasil, segundo os tipos específicos, separando os dados por estados e 

capitais. Estes dados são elaborados a partir dos Registros de Câncer de Base Populacional – 

RCBP, e divulgados para universidades, centro de pesquisas, gestores, profissionais de saúde 

e áreas afins, entidades não governamentais, dentre outros, favorecendo, o desenvolvimento 

de estratégias para o controle do câncer no Brasil (NUNES, 2010). 

Em se tratando do impacto da doença na vida da pessoa acometida e sua família, é 

possível destacar que o termo câncer carrega consigo o estigma de significado de morte. Este 

pode ser percebido na reação das pessoas quando é mencionado o nome da doença. Causa 

repúdio, muitas preferem não falar o nome, pois acreditam que pode atraí-la para si e seus 

familiares. O estigma também é notado quando as famílias, ao descobrirem que o familiar tem 

câncer, querem saber o tempo de vida que lhe resta, e padecem por se sentirem na 

proximidade da perda de quem se ama (ANGELO, 2012) 

As pessoas acometidas por câncer, em muitas situações percebem no olhar dos 

familiares e amigos o sentimento de piedade, e assim têm a percepção da finitude humana. 

Esta situação é o marco inicial dos problemas psicossociais enfrentados durante o tratamento 

da doença. Além disso, o diagnóstico traz a percepção da perda do controle do seu próprio 

corpo, da saúde e vulnerabilidade frente à doença. O impacto que essas sensações causam na 

vida das pessoas intensifica o sofrimento psicológico (NUNES, 2010) 

Segundo Kübler-Ross (1994), as atitudes do paciente ao ser acometido por uma 

doença que o faz pensar na proximidade da morte podem ser identificadas em cinco estágios 

específicos: negação, quando o paciente nega a existência do problema ou da situação; raiva, 

quando se sentem injustiçados por estar doente, descarregando esses sentimentos nas pessoas 

mais próximas; barganha, quando o paciente tenta negociar sua cura com profissionais de 

saúde, familiares, amigos e até mesmo com as forças divinas; depressão, momento de 

desesperança e de tristeza pelo adoecimento, passando a não ter mais vontade de viver; e por 

fim a aceitação do problema, quando começam a viver de acordo com a sua condição e 

ressignificação da própria vida. 

As fases descritas pela autora supracitada se amoldam aos enfrentamentos do paciente 

com câncer, ao serem considerados os sintomas físicos da doença como dor crônica, disfagia, 

constipação, tosse, dispneia, tonturas, edemas, náuseas, vômitos, anorexia e fraqueza; e outros 
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de manifestação psicológica como depressão, ansiedade, irritabilidade, alterações do sono, 

delírios, sentimento de impotência, dentre outros. Contudo, Reis (2011) ainda acrescenta os 

de ordem financeira. 

Esses problemas, somados aos longos períodos de hospitalizações, cirurgias, 

quimioterapias, reinternações frequentes; separação dos familiares pela hospitalização; 

rompimento das atividades diárias, sobrecarga física e financeira são situações que 

desestruturam o paciente-família no âmbito biopsicossocial e espiritual, delineando o impacto 

da doença na vida dessas pessoas. Assim, diferentes modificações são impostas à vida do 

paciente-família exigindo uma reestruturação na dinâmica familiar para atender as 

necessidades de cuidado do familiar em enfrentamento pela condição crônica – o câncer.  

Com certa frequência, a responsabilidade com os cuidados do paciente oncológico 

vem sendo transferida à família, sem que esta esteja preparada física e emocionalmente para 

vivenciar a situação. Na prática profissional, a atenção tem sido direcionada para a doença e 

paciente enfermo, deixando de se perceber a família como alvo de atenção da equipe de saúde 

(ARAÚJO et al, 2009). Mostra-se assim, um campo de atenção a ser perspectivado como 

política pública de saúde e de formação profissional no alcance aos saberes-cuidados que 

possam contemplar o sistema familiar. 

No entanto, as especializações cada dia mais disjuntas, alicerçadas ao modelo 

biomédico-mecanicista, tem favorecido a fragmentação do ser humano, o distanciamento 

entre ser-cuidador e ser-cuidado, a ponto de se perder de vista as grandes conexões da 

totalidade do ser, dificultando o estabelecimento do cuidado individualizado e integral, uma 

vez que deixa de perceber as dimensões biopsicossociais e espirituais, estas interdependentes 

e derivadas do todo como faces que se inter-relacionam e se complementam (HUF, 2002).  

Sobre isto, estudiosos salientam que a tecnologia dura por si só não garante a 

assistência integral das necessidades do paciente. Para além da doença, é preciso perceber o 

paciente como um ser que no seu processo de viver humano expressa necessidades que vão 

além de um olhar biologicista, para alcançar uma visão que compreenda o cuidar desse ser a 

partir das suas inter-relações com seus pares familiares e com o contexto de suas relações 

(SANTOS, 2010) 

 Contudo, reconhecesse que os avanços tecnológicos permitiram melhorar os índices 

de cura das doenças, principalmente na área da oncologia. Por outro lado, a tecnologia 

fragmentou o ser humano em meras partes, não valorizando a interação que se estabelecem 

entre estas para a formação do seu todo (SALES et al, 2010). 
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A atenção apenas para a cura do câncer, sem o olhar atento para a prevenção e o 

controle da doença poderá aumentar de forma rápida o surgimento de novos casos e 

sobrecarregar os serviços de saúde. Desta forma, não haverá recursos suficientes para dar 

conta das necessidades de diagnóstico, tratamento e acompanhamento. E assim, o número de 

pessoas acometidas pela doença aumentará cada vez mais, bem como o risco de morrer 

prematuramente (BRASIL, 2011). A compreensão que se nos apercebe desta preocupação do 

INCA enlaça a família como contexto de promoção da saúde-cuidado de seus membros, assim 

uma ação de prevenção no âmbito primário, mas que transversaliza os demais níveis 

secundário e terciário.  

 

2.3  A FAMÍLIA NO CONTEXTO DO ADOECIMENTO DA PESSOA IDOSA COM        

CÂNCER  

 

O surgimento do câncer, acompanhado por condições geradoras de implicações 

físicas, emocionais, econômicas e sociais, causa complexas repercussões na vida da pessoa 

idosa e de suas famílias, expondo-as a situações estressoras e de múltiplos desafios. Estes 

desencadeadores de uma sucessão de acontecimentos alteram seus papéis familiares pessoais-

sociais e os impelem a tomada de decisões e responsabilidades jamais imaginadas (ANGELO, 

2012). 

Dado que é corroborado por Santos (2010) quando enuncia em seu estudo que a 

família vivencia um grande impacto ao se deparar com a realidade de ter um membro familiar 

em situação de patologia grave, que traz como consequência mudanças na estruturação e 

dinâmica familiar. Resultado que também foi identificado por Carvalho (2010) de que, de 

alguma forma, o processo de adoecimento do familiar com câncer compromete as relações 

familiares e geram situações de tensão e conflito, dando espaço ao sofrimento psíquico e a 

condições de desamparo familiar. 

A convivência com o processo de adoecimento gera sentimentos de medo, tristeza, 

angústia e insegurança na família, tanto pelo comprometimento da doença em si, quanto pelo 

estigma da proximidade de morte. As famílias se encontram em uma situação em que toda a 

atenção do sistema se volta para a satisfação das necessidades do familiar idoso em 

enfrentamento pelo câncer, e assim, interrompem o curso normal de suas vidas, se privam da 

sociedade, e passam a viver em função da promoção do bem-estar do outro (CARVALHO, 

2008) 
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Somadas a estas, a família enfrenta outras dificuldades, as de cunho socioeconômico, 

o que altera o poder aquisitivo, principalmente quando a pessoa idosa com câncer é o sujeito 

de provimento do sustento familiar.  

A dificuldade financeira da família mostra-se por muitas situações: necessidade de 

abandonar o emprego, ou reduzirem a carga horária de trabalho, para auxiliar nos cuidados; 

custos elevados com medicamentos, alimentação, deslocamentos à assistência de saúde, e 

outros tratamentos (ARAÚJO et al., 2009).  

A família que se encontra em situação de crise pelo impacto do acontecimento e pela 

incapacidade de lidar com o problema vivencia uma cascata de emoções-sentimentos 

desfavoráveis ao seu processo de viver humano saudável.   Esta necessitará de apoio 

emocional e psicológico para enfrentar o problema de uma forma menos traumática 

(OLIVEIRA et al., 2011). 

A percepção do câncer e dos significados a ele conferidos como de proximidade da 

morte, dirige o estreitamento de vínculos entre os familiares, pois entendem que, na 

possibilidade de perda, nada poderá ser maior do que o sentimento de perdoar e ser perdoado, 

e poder vivenciar ao lado do outro os seus últimos momentos (ARAÚJO, et al 2009) 

 A falta de alternativa para enfrentar esta realidade faz emergir no contexto familiar 

forças em prol de um objetivo – a esperança da família. Motivo pelo qual se torna um dos 

campos de saberes-cuidados – profissionais em saúde, dos mais discutidos quanto ser-si um 

constructo do saber-fazer proximal, reforçando a esperança frente à situação que se apresenta 

à vida da família e oferecendo-a condições de prosseguirem na caminhada (SANTOS, 2010). 

Existem também casos em que ocorre a ruptura das relações afetivo-proximais com 

alterações na dinâmica familiar, que pode estar relacionada ao momento de estresse 

vivenciado. O rompimento de vínculos familiares intensifica os sentimentos de medo, tristeza, 

ansiedade, apreensão e angústia, deixando as famílias ainda mais expostas ao desgaste 

emocional e físico. A falta de união, neste momento de enfrentamento, é um fator que pode 

contribuir para a fragilização da estrutura familiar, podendo sobrevir em adoecimento dos 

seus membros (ARAÚJO et al, 2009). 

Vivenciar o câncer é uma experiência complexa, pois ao mesmo tempo em que expõe 

a família à alterações biológicas, psicológicas e socioeconômicas, é referida como uma 

condição capaz de oportunizar tanto a esta como a pessoa idosa em adoecimento, o 

amadurecimento pessoal e espiritual (FONSECA; REBELO, 2011). 
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Fratezi e Gutierrez (2011) a propósito disto afirmam que, além de desenvolver o 

autoconhecimento com a experiência vivenciada, a família e a pessoa idosa, encontram novos 

sentidos e significados para a vida e assim, descobrem potencialidades para vivenciar a 

situação de uma forma menos impactante. 

 Inocenti, Rodrigues e Miasso (2009) em um estudo que teve como objetivo, analisar o 

significado do processo de morrer para os familiares de pacientes idosos com câncer, 

identificaram que na busca pelo sentido e significado das coisas, as famílias se apoiam na 

espiritualidade e/ou religião. Na fé, elas encontram o suporte para o momento de dificuldade 

vivenciado. A crença em um Ser superior proporciona calma e conforto ao coração, o que 

vem a tornar o tratamento menos doloroso e possibilitar renovação das forças através da fé e 

esperança para lidar com a doença. 

Do exposto, compreende-se que a família requer dos profissionais de saúde um olhar 

que as incluam também como sujeito de cuidados, pois são expostas a fortes emoções da 

gravidade da doença do familiar. Trata-se de pessoas que necessitam ser perspectivadas nos 

seus sentimentos e dificuldades potenciais expressas. 

No alcance da compreensão sobre cuidar simultaneamente a pessoa idosa com câncer 

e família, perspectivando-as na assistência de saúde em sua globalidade e inteireza, mostra-se 

a relevância do papel do enfermeiro como elo da ação humanizadora para o cuidado com 

excelência que favoreça o ‘equilíbrio’ dentro dos problemas investigado-identificados. 

Para tanto, a assistência do profissional enfermeiro deve objetivar o atendimento às 

necessidades do binômio paciente-família para que estes possam aceitar e enfrentar mais 

resolutivamente a nova situação que se impõe à vida familiar (SILVA, et al., 2009). O 

diálogo, a escuta, o comprometimento, a demonstração de preocupação para com o outro e a 

valorização dos sentimentos são pontos-chaves indispensáveis para se efetivar o ato do cuidar 

em acolhimento (MARTINS et al., 2008). 

A compreensão que surge a partir da literatura pesquisada no contexto do adoecimento 

da pessoa idosa com câncer é que o conhecimento das vivências de familiares, associado à 

identificação dos meios para alcance do fortalecimento e empoderamento da família, é 

fundamental para o redirecionamento do cuidado inclusivo família-paciente com câncer como 

foco da assistência dos profissionais da enfermagem e áreas afins. 

Nesse direcionamento, o cuidado ao sistema familiar como um todo se torna de 

primordial importância, sendo fundamental para o alcance do seu bem-estar psicológico, que 

como afirma Horta (1979), é uma necessidade humana básica, imprescindível para que o 
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indivíduo mantenha-se em equilíbrio com seu corpo, com o meio que o cerca e também com 

suas crenças espirituais, favorecendo o desenvolvimento de suas atividades vitais.  

Compreende-se, deste modo, que o cuidado deve ser realizado nas multiversas 

dimensões que o caracterizam no processo de viver humano, e, para tanto, os profissionais 

devem estar sensibilizados quanto à importância de perspectivar um cuidado para além do 

tecnicista, aquele que envolva a percepção do paciente-família na essência dos seus 

sentimentos, da história de vida, suas crenças e valores.  

A Enfermagem, uma profissão de essência proximal, por permanecer mais tempo ao 

lado do paciente, mostra-se como capaz de melhor saber reconhecer-identificar as 

necessidades de sua ação cuidadora do paciente, e assim, devendo ser facilitadora do processo 

de promoção da saúde. Contudo, tendo sensibilidade para perceber a família e a pessoa idosa 

com câncer de forma individual e multidimensional, extrapolando a visão biologicista 

centrada na doença, para os aspectos biopsicossociais e espirituais que, direta ou 

indiretamente, influenciam no processo saúde-doença (MORAIS, 2009). Deste modo, 

conduzindo os sujeitos da ação dos cuidados às melhores formas de enfrentamento no seu 

viver humano com o câncer. 

A realidade com que se depara um familiar quando tem um idoso com câncer em seu 

domicílio é preocupante, devido à demanda de cuidados especiais, com acentuada variação de 

tarefas. Esta família vivencia sentimentos intensos e contraditórios, difíceis de manejar. E 

assim, o cuidado a este idoso torna-se complexo. Para tanto, as famílias sob este 

enfrentamento precisam ser cuidadas e possuir a sua disposição um eficiente suporte social 

que as estruture e ofereçam condições físicas e emocionais para se manterem saudáveis, 

cuidando do familiar idoso sob sua dependência.  

Necessitam também de orientações da equipe de saúde sobre como conduzir a 

assistência domiciliar ao familiar. Para tanto, faz-se necessário a inclusão em programas que 

lhes permitam condições básicas de inserção social e cidadania para que ela possa cumprir o 

papel que lhe é social e legalmente atribuído. 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: http://www.familiapazeamor.com 

 
 
 

...não há tentativa sem erro, 
Não há conhecimento sem limite, 

a revelação se faz necessária para que haja 
compreensão... 

 
               

                                                          (Lukas E Eberle) 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
 

A compreensão da dinâmica de relações da família neste estudo se encontra no 

contexto teórico fundamentado por estudiosos na área da família como Alarcão, Elsen, Mioto, 

Minuchin, Cerveny, Wright e Leahey, além de transversalizar com autores sistêmicos, a 

exemplo, Bertallanfy, entre outros. Ancoradas nos autores acima é que direcionamos este 

referencial para a compreensão sistêmica da família, tendo em vista a questão problema e os 

objetivos que fizeram emergir o referido estudo. 

 

 

3.1  UM OLHAR SOBRE A FAMÍLIA 

 

A família pode ser compreendida como uma unidade dinâmica de seres humanos, que 

interagem entre si em um determinado espaço-tempo, compartilham valores, crenças, saberes, 

práticas, sendo unidos por laços de consanguinidade e/ou relações de vínculos e afetos. 

Organizam-se numa unidade complexa, de ampla diversidade de estruturas e maneiras de vida 

(ELSEN, 2002; MIOTO, 1997; DECESARO; FERRAZ, 2009). Também, como uma unidade 

de cuidado, apoio e responsabilidade à satisfação das necessidades de saúde de seus membros 

no quotidiano da dinâmica inter-relacional (SILVA, 2007; MARCON et al., 2005).  

A família é um fenômeno universal que se encontra presente em todos e em cada um 

dos tipos de sociedade. Um sistema cultural de cuidado que difere e complementa o sistema 

profissional A primeira e mais constante unidade de saúde para seus membros (ELSEN, 

1992). 

Esse olhar para a família, conforme Minuchin (1982) conduz a compreensão de que 

essa é um sistema de inter-relações dinâmicas e articuladas com os seus subsistemas 

individuais, exercendo e sofrendo influência no meio no qual está inserida no seu processo de 

viver humano à saúde-doença no sistema familiar, constituindo-se em uma estrutura complexa 

e dinâmica - dinâmica essa entendida como “o movimento das relações familiares que vão se 

estabelecendo no interior das famílias no decorrer de sua história” (MIOTO, 1998, p. 25) - um 

sistema aberto, hierárquico e multidimensional que deve ser percebido em sua 

dimensionalidade, intersubjetividade e complexidade.  

Assim, a família mostra-se como um espaço de contexto inter-relacional fundamental 

para o desenvolvimento, proteção e sobrevivência das suas unidades humanas. Lugar onde 
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nascem os laços afetivo-proximais que unem seus membros e possibilita o suporte afetivo e 

material, necessários para o desenvolvimento desta. Destaca-se também como um sistema, no 

qual são apreendidos valores ético-humanitários e onde se estabelecem as relações inter-

geracionais e os laços de solidariedade (LIBERATO; SANTOS; COSTA, 2010). 

Contudo, sendo um sistema dinâmico de troca com o meio – entrada e saída de 

informações –, os contextos sociais, econômicos e demográficos influenciam nos padrões 

transacionais das funções familiares e em suas modificações. Surgindo daí, a necessidade de 

novas reconfigurações na estrutura familiar, refletindo em diversos modelos de famílias, 

sempre em processo de tornar-se uma nova estrutura familial. Assim, demonstrando que 

independentemente, dos arranjos e rearranjos familiares, é fundamental a preocupação com as 

interações entre seus membros (LIBERATO; SANTOS; COSTA, 2010). 

Segundo Patrício (1994), no contexto nacional, predomina a família nuclear, ainda que 

se apresente também como diversificada, ao serem considerados os fatores socioeconômicos e 

culturais que a diverge em modo e em condições de viver, incluindo características referentes 

ao seu ciclo de desenvolvimento. A família nuclear é extensa e ramificada – ao considerarem-

se as gerações, e possui estreitos laços afetivos, sendo composta de pai, mãe e filhos, e 

também por amigos íntimos considerados parte de sua família (CECAGNO; SOUZA; 

JARDIM, 2004). 

As transformações no sistema familiar aumentaram consideravelmente no último 

século, especialmente devido ao menor índice de natalidade, a maior expectativa de vida, a 

mudança do papel feminino, dentre outras mudanças no contexto socioeconômico e cultural 

em todo o mundo (CARTER; McGOLDRIK, 2001). Em consequência, “as famílias vêm se 

tornando cada vez menores e com um número maior de idosos em sua composição, 

favorecendo assim, ao aumento da prevalência de doenças crônicas e dos problemas 

decorrentes do processo de envelhecimento” (VALENÇA, 2010, p.48). 

Durante muito tempo, conforme aponta a ampla literatura, as mulheres eram as 

principais responsáveis pelos cuidados com os familiares idosos e toda família. Dedicavam-se 

ao cuidado doméstico em tempo integral, e podiam contar com a ajuda dos familiares mais 

jovens. Atualmente, o aumento do nível de escolarização e profissionalização favoreceu a 

entrada da mulher no mercado de trabalho, e esta, passou a dispor de menos tempo para o 

cuidado doméstico (CARTER; McGOLDRIK, 2001; CAMARANO, 2010). 

Essas mudanças geram dificuldades para as famílias realizarem o cuidado. Se por um 

lado, a entrada da mulher no mercado de trabalho criou melhores condições para a aquisição 
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de mais recursos financeiros para custear as despesas com as demandas da pessoa idosa em 

condição de cronicidade, por outro lado, esta passou a dispor de menos tempo para realizar 

diretamente o cuidado familiar (CAMARANO, 2010) 

Então, mediante as transformações socioeconômicas e culturais que, em consequência, 

modificam a estrutura da família, é possível afirmar que não existe hoje um modelo único de 

família no Brasil. A atual família brasileira assume uma variedade de configurações 

estruturais, a exemplo, a família monoparental, famílias nucleares com laços que não advêm 

do casamento, mas, da união de fato, famílias reconstituídas ou recompostas, famílias 

unipessoais, famílias homossexuais, famílias alargadas, entre outras (WRIGHT; LEAHEY, 

2002). 

Destarte, mediante a variedade de tipos de famílias, e as especificidades que cada uma 

assume no seu processo de viver humano, compreende-se a relevância de se buscar um 

aprofundamento nos estudos para conhecimento mais amplo da família, fazendo-se necessário 

que as profissões que atuam neste contexto, a exemplo, a Enfermagem, tenham um 

conhecimento mais abrangente acerca da dinâmica que rege a estrutura familiar, de modo a 

garantir cuidado integral à família, e no caso específico do estudo apresentado, ao ser família-

idoso no contexto no relacional de sua vivência-experiência com câncer. 

 

3.2 A FAMÍLIA NA COMPREENSÃO SISTÊMICA 

 

Na ciência do século XX, a ideia de visão de mundo holística tornou-se manifestada 

como sistêmica, e a compreensão de um fenômeno dentro do contexto de um todo maior que 

ela implica passou a ser conhecida como pensamento sistêmico. De acordo com Capra (2006), 

a principal característica do pensamento sistêmico é a compreensão do mundo como um todo 

integrado e não como uma coleção de partes dissociadas. As propriedades essenciais de 

sistema vivo são propriedades do todo que nenhuma das partes possui. Elas surgem das 

interações e das relações entre as partes.  

Conforme afirma Vasconcellos (2002, p. 43), o “pensamento sistêmico é o novo 

paradigma ou a nova epistemologia da ciência, é o sentido de paradigma como crenças e 

valores dos cientistas […] no sentido da visão ou concepção de mundo implícita na atividade 

científica”. 

 Os precursores do pensamento sistêmico foram os biólogos, que realçavam o 

entendimento dos organismos vivos como um todo integrado, cujas propriedades essenciais 
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surgem das relações entre suas partes. Mais tarde, foi enriquecido pela psicologia de Gestalt e 

pela nova ciência da ecologia (CAPRA, 1996). 

Capra (2006) refere como principal característica do pensamento sistêmico que os 

sistemas vivos constituem-se em um todo integrado cujas propriedades não podem ser 

reduzidas às das partes menores, e assim, suas propriedades essenciais são propriedades do 

todo, que nenhuma das partes possui” (p.24), além de possuir a capacidade de deslocar a 

própria atenção de um lado para o outro entre níveis sistêmicos. Ao longo de todo o mundo 

vivo, é possível perceber sistemas aninhados dentro de outros sistemas, e “aplicando os 

mesmos conceitos a diferentes níveis sistêmicos” (CAPRA, 2006, p.33). 

Antes da década de 40, o termo “pensamento sistêmico” foi utilizado por vários 

cientistas, mas foram as concepções de Bertalanffy de um sistema aberto e de uma Teoria 

Geral dos Sistemas que estabeleceram o pensamento sistêmico como um importante 

movimento científico (CAPRA, 2006). 

Ludwing Von Bertalanffy é conhecido como o autor da Teoria Geral dos Sistemas. 

Um arcabouço teórico que abrange os princípios da organização dos sistemas vivos. A teoria 

foi apresentada após a Segunda Guerra Mundial e surgiu com a pretensão de transcender a 

visão compartimentada das coisas. Biólogo austríaco, Bertalanffy iniciou sua carreira em 

Viena, na década de 20. Semelhante aos pensamentos de outros biólogos acreditava que os 

fenômenos biológicos exigiam novas maneiras de pensar, e assim defendia a ideia da 

necessidade de substituir os fundamentos mecanicistas da ciência pela visão sistêmica 

(CAPRA, 2006). 

A Teoria Geral dos Sistemas constitui-se de princípios os quais não se esgotam em si, 

permutam-se entre si e possibilitam a relação com outros conhecimentos. Sendo estes: 

 Globalidade: o sistema comporta-se como um todo associado, de modo que ao ocorrer 

uma mudança num elemento altera-se a dinâmica no sistema como um todo.  

 Não-somatividade: um sistema é constituído por partes interdependentes, que mantém 

o seu funcionamento através do processo de retroalimentação.  

 Retroalimentação: processo que garante o funcionamento circular de informações pelo 

mecanismo de feedback, o negativo predispõe para a manutenção da homeostasia e o 

positivo promove a mudança do sistema. 
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 Homeostase: trata-se do processo de autorregulação que mantém a estabilidade do 

sistema. Na família esse princípio não encontra aderência, pois caminha de encontro a 

sua competência para responder às mudanças impostas por  um desafio.  

 

 Morfogênese: é a capacidade do sistema em absorver informações do meio e mudar 

sua organização.  

 

 Circularidade: é bilateral a relação entre quaisquer dos elementos dos sistemas, isso 

pressupõe uma interação que se manifesta como sequência circular.  

 

 Equifinalidade: um sistema aberto apresenta uma organização que garante os 

resultados de seu funcionamento, isso não depende de qual seja o ponto de partida.  

 

 Hierarquia: caracterizada por estruturas hierárquicas, mutuamente dependentes, onde 

existem variáveis níveis dentro do sistema que se articulam para uma organização. 

 

 Ao estruturar esses princípios, Bertalanffy considerou a ciência como unidade não 

fragmentada em disciplinas ou especialidades, além de contribuir para o entendimento da 

família, no contexto das ciências sociais e psicológicas, como um sistema de interação entre 

seus membros de forma interdependente.  

Bertalanffy (1968, p. 62) afirmava que “os sistemas podem ser definidos por famílias 

em equações diferenciais [...] e podem ser encontradas muitas propriedades importantes dos 

sistemas em casos gerais e mais especiais”. Assim, mostrava-se interessado em uma ciência 

da totalidade, de integralidade, de complexidade organizada e da circularidade.  

Ao reconhecer que os organismos vivos são sistemas abertos que operam afastados do 

equilíbrio, afirmou que: 

 

O organismo não é um sistema estático fechado ao mundo exterior e contendo 
sempre os componentes idênticos; é um sistema aberto num estado quase 
estacionário...onde materiais ingressam continuamente vindos do meio ambiente 
exterior, e neste são deixados materiais provenientes do organismo 
(BERTALANFFY, 1977, P.54) 

 

Ele chamou esses sistemas de abertos porque eles se mantêm em contínua troca de 

matéria com o ambiente para se manterem vivos. Nos sistemas abertos há interação dinâmica 
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entre seus componentes, por diversos processos de interação.  Assim, “nesses sistemas, as 

relações possíveis vão se estabelecendo à medida que vai acontecendo a interação com o 

ambiente” (VASCONCELLOS, 2002, p. 208). 

Ao identificar as características do estado estacionário como pertencente ao processo 

do metabolismo, Bertalanffy considera a autorregulação como uma característica primordial 

dos sistemas abertos. Esta ideia foi aperfeiçoada por Ilya Prigogine trinta anos depois, no que 

se refere a autorregularão de estruturas dissipativas (CAPRA, 2006).  

Desse modo, Silva (2007) enuncia que a concepção sistêmica mostra o mundo como 

uma teia de relações entre as diversas partes que compõem um sistema vivo, uma vez que esta 

abordagem tem relação com as conexões, e, de uma maneira especial, com a imaginação 

poética de que quando observa um pássaro no campo voando, pousando e se alimentando, 

descobre que ela está conectada com o universo. 

A concepção de sistemas abertos na Teoria Geral dos Sistemas com base na 

observação dos princípios sistêmicos constitui-se em um arcabouço teórico que possibilita a 

sua extensão e aplicação em diferentes campos de estudo. A compreensão da ciência 

sistêmica foi acolhida por várias áreas do conhecimento científico, a exemplo, os terapeutas 

de família, por possibilitar a compreensão da família como um sistema em constante interação 

com o meio em um processo de relações-interações dinâmicas (SILVA, 2007). 

O Pensamento Sistêmico entende que os fenômenos ocorrem dentro de um contexto 

maior, de forma que a família, como um sistema aberto, passa a ser compreendida nas constantes 

interações com o contexto ao qual esta inserida. A família é uma unidade que se organiza de 

forma hierárquica, onde o sistema familiar é parte de um sistema mais amplo, composto de 

subsistemas. Cada membro é um subsistema complexo composto de vários subsistemas - físico, 

psicológico -, e,  é também uma unidade composta por subsistemas mais amplos como a 

vizinhança, organizações, comunidades religiosas, serviços de saúde (WRIGHT; LEAHEY, 

2002). Um complexo de elementos sempre em interação constante. 

Portanto, no contexto da família, esse princípio tem assegurado, ao longo do século 

XX, pensar a família dos estudiosos sistêmicos, ampliando o foco sobre esta, de modo a 

compreendê-la na dimensionalidade da relação, interação, interdependência, fluidez, rede 

relacional e dinamicidade existencial. Sobre isto, Foley (1990), afirma que a abordagem 

sistêmica dos organismos vivos possibilitou à terapia familiar direcionar o olhar aos 

problemas de um membro da família a partir do estabelecimento da relação pessoa-família, 

sendo este o ponto sine qua non para a compreensão da patologia. 
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 Para Foley (1990, p. 46), “não se pode ler os princípios teóricos da terapia familiar 

sem um bom conhecimento da Teoria Geral dos Sistemas que chamamos de família”, pois o 

olhar sistêmico, ao inserir o fenômeno no seu contexto, amplia  

 

o foco e o observador pode perceber em que circunstâncias o fenômeno observado 
acontece, verá relações intra-sistêmicas e intersistêmicas, verá não mais um 
fenômeno, mas uma teia de fenômenos recursivamente interligados e, portanto, terá 
diante de si a complexidade do sistema (VASCONCELLOS, 2002, p. 151).  

 

  O olhar de um observador sistêmico identifica a importância de se reconhecer a 

instabilidade, a imprevisibilidade e a incotrolabilidade no sistema (VASCONCELLOS, 2002), 

além de reconhecer que na dinâmica das relações-interações há um processo constante de 

transformação e evolução. E assim, ao assegurar que é o processo de interação que organiza o 

sistema Bertalanffy (1977) afirma a interdependência entre as partes, uma vez que o todo está 

relacionado, e qualquer alteração em uma parte do sistema, afeta diretamente as outras partes 

e o sistema como um todo numa relação de inteireza e globalidade. 

Portanto, para se conhecer uma família não basta direcionar o olhar de forma isolada 

para cada membro que a compõe. Implica em reconhecer que certas relações acontecem entre 

suas partes, seus subsistemas - membros familiares - para que eles se estabeleçam como 

família. Deste modo, qualquer alteração na vida de um dos membros afeta toda a família, em 

graus variados de intensidade, numa relação de inteireza e globalidade (CERVENY; 

BERTHOUD, 2002), visto que, a globalidade da família é circular recursiva, onde nenhum de 

seus membros fica isolado da inter-relação com o meio e com as situações que envolvem este 

meio (BERTALANFFY, 1977).  

Nesse sentido, compreender a família sob o foco da globalidade conduz ao 

entendimento do funcionamento e reorganização desta, em situações que envolvem 

mudanças, a exemplo, quando o familiar idoso tem câncer. No caso deste estudo, o desvio de 

saúde não afeta somente a pessoa idosa, não apenas ela terá que encarar mudanças no seu 

cotidiano para se ajustar a nova condição, mas sim todos os seus pares familiares, que de 

alguma forma vivenciará a necessidade de mudanças na sua rotina. 

 

Corroborando com o exposto, Silva (2007, p.74) afirma que: 

 

[...] não podemos conceber a doença isolando-a no seu portador e vice-versa, pois 
conceber a totalidade e a dinâmica de relações da família com as pessoas é 
imprescindível para o desenvolvimento de uma metodologia de cuidados que verse 
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sobre o processo de interação e relação da família com a doença no âmbito 
domiciliar, com base no todo familiar e não apenas de um de seus membros 
isoladamente. 
 
 

Nesse direcionamento, a família deve ser percebida sob o foco da contextualidade, da 

complexidade e da instabilidade (VASCONCELLOS, 2002), e o processo saúde-doença deve ser visto 

como causalidade circular, em uma dinâmica interacional cujos membros se influenciam mutuamente.  

Diante do exposto, a compreensão sistêmica da família, possibilita compreender, a exemplo, 

que a pessoa idosa com câncer não representa somente um corpo em situação de desvio de saúde, 

mas revela sim, um ser que no seu processo de viver humano expressa necessidades que vão além 

de um olhar biologicista, para alcançar uma visão que compreenda o cuidar desse ser a partir das 

suas inter-relações com seus pares familiares, visões de mundo, necessidades e realidades. 

Reforçando a compreensão acima, Silveira et al (2005, s/p) colocam que “o paciente 

precisa ser reconhecido como integrante de uma família [...]” e que seus cuidados devem 

também compreender esta. Salientam os autores ainda que “[...] essa interação necessita 

envolver a equipe de enfermagem, o paciente e a família, considerando os aspectos físicos, 

emocionais, éticos, espirituais e sociais do cuidar”, conduzindo a uma melhor compreensão do 

binômio idoso–família em seus distintos contextos e multidimensionalidade. 

Alarcão (2006) encontra eco nesta compreensão quando destaca que todo o cuidado 

profissional à família deve caminhar pelo estreitamento de relações vinculares pautados na 

inteireza e globalidade no contexto do cuidado à família 

Diante do exposto, é possível perceber que o pensamento sistêmico de compreensão da 

família permite ao profissional de saúde, e especialmente ao enfermeiro, visualizar a 

multiplicidade de estruturas familiares, a singularidade de cada membro e as interações familiares, 

conduzindo a uma maior compreensão do binômio idoso–família em seus diferentes contextos e 

multidimensionalidade, influenciando positivamente na qualidade da sua assistência.  
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

 

  

 

                                                       Fonte: http://mpcgabimello.blogspot.com.br 

 

 
 

Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. 
Ensino porque busco, porque indaguei e me indago. 
Pesquiso para constatar, constatando, intervenho 

intervindo educo e me educo.  
Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e 

comunicar ou anunciar a novidade. 
 

(Paulo Freire) 
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4 METODOLOGIA 

 

Este estudo foi desenvolvido a partir da perspectiva compreensivo-interpretativa que 

reconhece os significados da intersubjetividade nas relações e interações humanas, nos 

valores e papeis que as pessoas constroem no seu meio de pertencimento, nas práticas 

cuidativas em seu cotidiano de viver humano, e exemplo no enfrentamento pela condição 

crônica câncer em um dos seus subsistemas. Assim, à luz de nossa compreensão, enlaça a 

abordagem de pesquisa qualitativa. 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, que se caracteriza como exploratório-

descritivo, a qual possibilitou chegar o mais próximo da compreensão do fenômeno 

perseguido, da realidade acerca do objeto definido, e também convergiu para contribuições à 

temática estudada. 

O método qualitativo deve ser empregado em casos onde há pesquisas dirigidas à 

análise de atitudes, sentimentos, expectativas, emoções, valores, opiniões, situações 

vivenciadas, daí sua adoção neste estudo. Essa abordagem, por sua natureza, reveste-se numa 

metodologia ímpar na preferência de estudiosos envoltos no pensar/agir complexificador na 

perspectiva de compreender o ser humano na sua intersubjetividade, e como nos ensina Gaio 

(2008) na abordagem qualitativa a complexidade envolve a pesquisa. 

Creswell (2010) acrescenta que se trata de empregar diferentes concepções filosóficas, 

o que exige um olhar aberto e multirreferenciado na estratégia de investigação, na coleta, na 

análise e na interpretação de dados, sendo desta forma uma abordagem em que “[...] os 

pesquisadores fazem uma interpretação do que enxergam, ouvem e entendem [...]” (p.206). 

O método qualitativo possibilita então, que o investigador entre em contato direto e 

prolongado com os indivíduos ou grupos humanos da pesquisa, com o ambiente e a situação 

que esta sendo investigada, permitindo assim, uma maior aproximação com o informante 

(MARCONI; LAKATOS, 2004), justamente o que se almejou nesta proposta investigativa. 

Este estudo também se reveste do entendimento de enfoque exploratório, já que 

possibilitou ao pesquisador fazer um levantamento provisório do fenômeno estudado de 

forma detalhada e estruturada, e assim, guiou a obtenção de diversas informações a respeito 

do objeto de estudo (GAIO, 2008). 
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Neste direcionamento, o estudo teve também uma abordagem descritiva, na qual o 

conhecimento da realidade foi perseguido sem modificá-la, mas antes compreendida, como 

nos confirma Gaio (2008).  

Conforme Oliveira (1998), o trabalho descritivo visa abranger aspectos gerais e 

amplos de um contexto social, de forma a possibilitar o desenvolvimento de um nível de 

análise em que se permite identificar as diferentes formas dos fenômenos, sua ordenação e 

classificação. Mostrando-se adequado quando o pesquisador necessita obter melhor 

entendimento a respeito do comportamento de vários fatores e elementos que influem sobre 

determinados fenômenos, a exemplo de compreender a dinâmica de relações da família no 

cuidado à pessoa idosa com câncer. 

 

4.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida no domicílio da pessoa idosa com câncer e de seus 

familiares no Município de Jequié, localizada no sudoeste baiano, distante 358,7 km da 

capital, Salvador, na zona limítrofe entre a caatinga e a Zona da Mata, uma localização que 

lhe confere um clima quente e úmido, média de 24ºC e máxima 36ºC. Segundo o IBGE o 

município exibe uma população de 151.895 habitantes (IBGE, 2010).  

O município possui uma área total de 3.227,338 km2. Apresenta densidade 

demográfica de 47, 07 hab/km2, sendo um dos municípios mais populosos da Bahia, segundo 

dados do último censo demográfico (IBGE, 2010). 

A economia do município esta voltada para setores do comércio e pequenas indústrias. 

No que se refere à agricultura, destaca-se na produção do cacau, cana-de-açúcar, café, 

maracujá, entre outros. No setor da pecuária, destaca-se a bovinocultura e caprinocultura. No 

que se refere a reservas minerais destaca-se em ferro, mármore e calcário. 

No que se refere ao perfil epidemiológico, no município de Jequié as doenças 

parasitárias e infecciosas coexistem com doenças crônico-degenerativas (como o câncer), 

reforçando o estudo estatístico desenvolvido para o perfil do Brasil onde doenças de Terceiro 

e Primeiro mundo, afeta sua população. Destaca-se ainda no município, endemias rurais como 

a Leishmaniose Tegumentar e a Esquistossomose Mansônica. 

O município é sede da 13ª Diretoria Regional de Saúde, composta por 25 municípios 

da microrregião de Jequié. A rede de serviços públicos de saúde é formada por 23 unidades de 

atenção primária à saúde e 01 hospital estadual de médio porte que atende a demanda da 
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população do município e regiões circunvizinhas. Jequié ainda conta com 05 hospitais 

privados e conveniados ao SUS, sendo 02 de pequeno porte e 03 de médio porte. 

Os domicílios, onde foram realizadas as entrevistas se localizam em três bairros 

periféricos do município de Jequié-Ba, dois deles carentes de serviços de saúde, saneamento 

básico, rede de esgoto, água potável, iluminação e segurança. A densidade demográfica é 

variável entre os bairros, e estes, apossuem Unidades de Saúde da Família, transporte público, 

escolas e comércio local.  

 

4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os participantes da pesquisa forma cinco pessoas idosas com câncer e dez familiares 

com idades entre 26 e 86 que residam no mesmo domicílio da pessoa idosa. Os critérios de 

inclusão para as pessoas idosas foram: a) encontrar-se em condições físicas e psicológicas 

para responder com coerência os questionamentos. E, os critérios de inclusão para os 

familiares foram: a) ser familiar da pessoa idosa com câncer, sem necessariamente, de 

consanguinidade; b) ter vínculo relacional proximal com a pessoa idosa com câncer; c) ser 

familiar que participa dos cuidados da pessoa idosa com câncer. Como critério de exclusão os 

casos que não se amoldaram aos critérios de inclusão. Entende-se por familiar tanto pessoa da 

gênese familiar por consanguinidade como pessoas com vínculos relacionais de afetividade, 

ou seja, família de coração, de adoção, de amizade. 

Considerou-se para tanto, a saturação dos dados, esta compreendida segundo Polit, 

Beck e Hungler (2004, p.237) como o “[...] ponto em que não é obtida nenhuma informação 

nova e é atingida e redundância”. Esta podendo ser alcançada mesmo com um reduzido 

número de casos, e para isso, deve possuir informações profundamente suficientes (POLIT, 

BECK E HUNGLER, 2004).  

Nessa óptica, reforçam a abordagem da pesquisa qualitativa não sendo necessárias 

amplas amostras, pois cada pessoa é por si uma fonte imensa de dados. A qualidade das 

informações e a relevância dentro da situação pesquisada é que deve ser considerada 

(GONÇALVES, 2005). 

Atendendo aos aspectos éticos desse estudo, no intuito de manter a privacidade dos 

participantes, estes foram nomeados conforme a ordem de realização das entrevistas e 

aplicação dos instrumentos. Assim descrito, nas tabelas 1 e 2 a baixo, que os caracteriza.  
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TABELA 1: Caracterização dos participantes ( pessoas idosas com câncer). 

 
CODINOME 

 
IDADE 

 
SEXO 

 
ESTADO 

CIVIL 

 
ESCOLARIDADE

 
RELIGIÃO 

 
OCUPAÇÃO

 
Pessoa 
idosa 1 – 
Família 1 
 

 
69 

anos 

 
Feminino 

 
Casada 

 
Analfabeta 

 
Evangélica 

 
Aposentada 

 
Pessoa 
idosa 2 – 
Família 2 
 

 
64 

anos 

 
Masculino

 
Casado 

 
2ºgrau completo 

 
Católico 

 
Aposentado 

 
Pessoa 
idosa 3 – 
Família 3 
 

 
90 

anos 

 
Masculino

 
Casado 

 
Ensino primário 

 
Adventista 

 
Aposentado 

 
Pessoa 
idosa 4 – 
Família 4 

 
85 

anos 

 
Feminino 

 
Viúva 

 
Ensino primário 

 
Evangélica 

 
Aposentada 

 
 Pessoa 
idosa 5 – 
Família 5 
 

 
82 

anos 

 
Feminino 

 
Viúva 

 
Ensino primário 

 
Evangélica 

 
Aposentada 

                    Fonte: Dados coletados no estudo 

 

TABELA 2: Caracterização dos participantes ( familiares das pessoas idosas com câncer). 

 
CODINOME 

 
IDADE 

 
SEXO 

 
ESTADO 

CIVIL 

 
ESCOLARIDADE

 
RELIGIÃO 

 
OCUPAÇÃO 

 
Família 1 - 
Mãe 
 

 
86 

anos 

 
Feminino 

 
Viúva 

 
Analfabeta 

 
 Católica 

 
Aposentada 

 
Família 1 - 
Irmã 
 

 
56 

anos 

 
Feminino 

 
Divorciada

 
2ºgrau completo 

 
 Católica 

 
Autônoma 

 
Família 1 - 
Sobrinha 
 

 
26 

anos 

 
Feminino 

 
Solteira 

 
Superior 
Completo 

 
Católica 

 
Psicóloga 

 
Família 2 - 
Esposa 

 
64 

anos 

 
Feminino 

 
Casada 

 
2ºgrau completo 

 
Católica 

 
Aposentada 

 49      
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Família 3 – 
Filho 
 

anos Masculino
 

Solteiro 2ºgrau completo Católico Monitor 
escolar 

 
Família 3 – 
Filha 
 

48 
anos 

 
Feminino 
 

 
Solteira 

 
Fundamental 
incompleto 

 
Adventista 

 
Dona de casa

 
Família 3 – 
Esposa 
 

79 
anos 

 
Feminino 

 
Casada 

 
 Ensino Primário 

 
Adventista 

 
Dona de casa

 
Família 4 -
Filha 1 
 

 
38 

anos 

 
Feminino 

 
Casada 

 
 2ºgrau completo 

 
Católica 

 
Recepcionista

 
Família 4 - 
Filha 2 

 
30 

anos 
 

 
Feminino 

 
Solteira 

 
2ºgrau completo 

 
Adventista 

 
Auxiliar 
escolar 

 
Família 5 - 
Filho 
 

 
45  

anos 

 
Masculino

 
Solteiro 

 
Ensino Primário 

 
Adventista 

 
Ajudante de 

pedreiro 

                    Fonte: Dados coletados no estudo 

 

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Os aspectos éticos para a realização da presente pesquisa foram seguidos, respeitando 

a Resolução 466/10 do Conselho Nacional de Saúde que preconiza as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. A autorização foi obtida através 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice A), assinado e datado em 

duas vias uma para a pesquisadora responsável e outra para o sujeito da investigação. Foi 

garantida a fidedignidade das informações coletadas, o comprometimento em manter em 

sigilo à identidade dos participantes e o acesso aos resultados da pesquisa, de se desligarem 

do estudo a qualquer momento sem quaisquer constrangimentos nem consequências. 

 

4.5 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Após criteriosa reflexão a respeito do objeto do estudo, surgiu a necessidade de se 

optar por instrumentos que proporcionassem o alcance dos objetivos propostos, sendo estes: 

entrevista semiestruturada, Círculo de Thrower e Psicofigura de Mitchell com a pessoa idosa 
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com câncer e seus todos os familiares que atenderam aos critérios de inclusão; e por fim, o 

diário de campo para anotação das impressões percebidas em ralação ao ser entrevistado. 

Descriminando a entrevista semiestruturada: consistiu num roteiro de questões 

norteadoras que serviram de apoio dos pesquisadores para coleta de dados.  Foi realizada no 

domicílio, previamente agendado, com as pessoas idosas com câncer e familiares, que 

atenderam aos critérios de inclusão. 

Descriminando o Círculo de Thrower: tratou-se de um instrumento de avaliação das 

relações familiares num esquema gráfico em que os sentimento e emoções foram visualizados 

através dos vínculos, contextualizando as relações interações do sistema familiar. O 

instrumento foi construído com círculos entre círculos - concêntricos, sendo colocado no 

circulo central a pessoa índice, no caso deste estudo a pessoa em enfrentamento por câncer, e 

as pessoas que ela enunciou como fazendo parte de sua rede vincular - afetivos proximais, ou 

seja, sua rede de suporte social nos demais círculos. Os mesmos foram representados, por 

linhas de significados atribuídos aos vínculos (Psicofigura de Mitchell) (ANEXO C). 

Descriminando a Psicofigura de Mitchell: constitui-se em um instrumento de avaliação 

à família que possibilitou conhecer as relações familiares através de uma representação 

gráfica dos vínculos. 

Tal representação é dada pela clave de simbologia, que conforme definição de Silva 

(2007, p.106): 

 
Os vínculos fortes caracterizam os relacionamentos de proximidade, união, respeito, 
complementaridade e amor dos subsistemas familiares que nutrem sentimentos 
positivos um com o outro de forma recíproca, uma dependência emocional e 
sentimento de pertença com valorização dos papéis e valores da unidade familiar de 
forma hierárquica. 
Os vínculos moderados caracterizam os relacionamentos de proximidade com 
estreita dependência emocional entre os membros, porém com um menor grau 
desenvolvimento se comparado com os vínculos fortes, mas com interesses, atitudes 
e sentimentos de valores recíprocos entre seus subsistemas na unidade de pertença.  
Os vínculos superficiais caracterizam os relacionamentos com proximidade 
delimitada por fronteiras rígidas entre seus membros, embora haja sentimentos de 
pertença e dependência emocional, há coexistência entre pertencimento e separação 
num emaranhado de conflitos relacionais.  
Os vínculos muito superficiais caracterizam os relacionamentos em que há contato 
entre os subsistemas, porém superficial e definido como de indiferença.  
Os vínculos negativos caracterizam os relacionamentos traduzidos por dificuldade 
de comunicação e inter-relação, frequentemente manifesto por atritos, ansiedades e 
desavenças; fronteiras rígidas, com a elaboração de sentimentos emocionais 
conflituosos. 
Os vínculos de relacionamento distante caracterizam os relacionamentos de pouco 
ou nenhum contato emocional. 
Os vínculos de desavença ou rompimento caracterizam a ausência de contato entre 
os subsistemas, persistindo sentimento emocional negativo. 
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Os vínculos fundidos ou conflituais caracterizam os relacionamentos nos quais há 
conflitos explícitos com risco de agressão verbal e ou física 

 
O diário de campo: instrumento utilizado para registro das inferências da pesquisadora 

aos contextos investigativos, contribuindo com todos os demais instrumentos na pré-análise dos 

dados. 

O entremear desses instrumentos assentou-se na preocupação de sua organização para 

compreensão da temática estudada, e foi ao encontro do enunciado por Oliveira (1998) 

quando refere que organizar os instrumentos de coleta de dados não é tarefa fácil, pois requer 

do pesquisador paciência na articulação das ideias - os insights, no planejamento e 

configuração para o procedimento de análise e discussão dos dados. Assim, os instrumentos 

selecionados para este estudo seguiram essa preocupação, tendo em vista que subsidiaram o 

desvelamento dos dados para sua compreensão. 

 

4.6 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Entrar no campo para coleta de dados exige, antes de tudo, estar respaldado 

legalmente, seguindo a Resolução 196/96. Assim, foi dado entrada no campo, após a 

apreciação e aprovação desta pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa-CEP da 

Universidade Federal da Bahia, segundo parecer nº 384.230.  

Respaldados legalmente, buscamos adentrar o campo de investigação, o domicílio, 

sendo encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Jequié - SMS, solicitando 

autorização para dar início a coleta de dados, o que ocorreu no mês de Janeiro do ano em 

curso. Da obtenção da anuência, foi realizada a busca por esses idosos em 3 (três) Unidades 

de Saúde da Família, localizadas em diferentes bairros periféricos do município de Jequié, 

através dos registros das pessoas adscritas na área de abrangência, com auxílio da enfermeira 

e do Agente Comunitário de Saúde - ACS. A coleta de dados deu-se em dois momentos. No 

primeiro momento, a pesquisadora se apresentou à família, na companhia do ACS, além de 

explicar a família sobre o estudo, os motivos que a conduziram a realizá-lo, e as contribuições 

que do estudo para a pessoa idosa com câncer e família. Após o aceite, foi solicitada a 

assinatura do TCLE (APÊNDICE A), dando prosseguimento as explicações sobre cada 

instrumento a ser utilizado. No segundo momento, foram desenvolvidos os instrumentos de 

pesquisa. 

Adentrar o ambiente domiciliar para entrevistar as famílias de pessoas idosas com 

câncer, favoreceu o aparecimento de uma gama de sentimentos que envolveram meu ser, 
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aspectos da subjetividade humana diante da constatação expressa de sofrimento e esperança 

do familiar-doente, sentimentos que pude vivenciar pela natureza do estudo, ou seja, 

abordagem qualitativa-intersubjetiva-proximal do humano ao humano que se intercalava a 

cada momento, por se tratar de um estudo extremamente subjetivo e delicado, pois, buscar 

compreender sentimentos de famílias que enfrentam a difícil realidade de ter um de seus 

membros acometido pelo câncer, é no mínimo tocante – emoções, no misto da razão para não 

perder o foco da investigação, sem contudo deixar-se de ser-si humano. Primeiramente, 

surgiram os sentimentos de ansiedade e apreensão, pois nesse primeiro contato eu deveria 

chegar até as pessoas idosas e familiares de maneira cautelosa, pensando muito bem nas 

palavras a serem ditas, de forma a tornar o momento confiável e agradável, a fim de que estas 

pessoas pudessem se mostrar de forma espontânea e confortável à pesquisa. 

Depois do primeiro contato com os sujeitos da pesquisa, o momento subsequente 

aconteceu com maior suavidade, a receptividade era positiva e me senti mais confortável e 

acolhida como pesquisadora, sem o estigma de intrusa que busca apenas saber, sem contudo, 

interagir. A coleta de dados mostrou-se como um momento em que os participantes 

expressavam seus medos, fraquezas, percepções, e também esperanças. Porém, nem sempre 

foi tão fácil. Houve momentos de dificuldades, pois 2 (dois) participantes se recusaram a 

participar do estudo,  por não se encontrarem em condições de falar sobre seus sentimentos. 

Durante a realização das entrevistas, foi comunicado que não havia nenhum risco 

quanto a sua integridade física ou moral, podendo ocorrer apenas possíveis desconfortos, 

tendo os voluntários o direito de manifestar seu desejo de desistir de participar da pesquisa em 

qualquer momento que desejado e que isto não lhe traria qualquer prejuízo. 

Nas minhas observações, pude tecer algumas considerações do qual bastante conflitante 

é para a família ter um de seus entes em estado de risco de morte, situação que desestruturava 

os seus pensamentos. Diante deste reconhecimento, quando um familiar se negava a 

participar, eu, imediatamente, de forma bastante educada, agradecia a atenção, direcionava 

palavras de conforto e me mostrava à disposição caso ele mudasse de ideia e quisesse 

participar do estudo.  

Para a realização das entrevistas seguiu-se o roteiro das perguntas norteadoras 

(APENDICE B), que foram feitas segundo a sua ordem de elaboração. No entanto, por se 

tratar de pesquisa de abordagem qualitativa, abriu-se a possibilidade de novas perguntas 

enriquecedoras, a fim de aprofundar a compreensão do fenômeno estudado. 
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As entrevistas foram realizadas primeiro com a pessoa idosa e, em seguida, com os 

familiares, separadamente, buscando respeitar a privacidade do familiar entrevistado, 

aproximar-se mais deste, utilizando um tom de voz baixo, resguardando a privacidade dos 

participantes.  

Estas foram agendadas e desenvolvidas no domicílio das famílias com a utilização de 

um gravador de voz digital Pwerpack 1GB. Após a coleta, as entrevistas foram ouvidas 

exaustivamente para apreensão do sentido das falas, depois foram transcritas em arquivo 

Word e submetidas à redução preliminar – categorias e subcategorias, buscando sua unidade 

de aglutinação à compreensão dos temas emergidos nos discursos dos sujeitos, sendo 

preservada a forma coloquial expressa nas falas dos participantes do estudo. Esse processo 

ocorreu com cada entrevista até o alcance das categorias e subcategorias de análise do estudo.  

Durante as entrevistas, fez-se necessário ouvir as falas de forma cautelosa, a fim de 

perceber cada detalhe que mais tarde  ajudaria a construir o Círculo de Trower e a Psicofigura 

de Mitchell. A realização desses instrumentos promoveu um momento de grande riqueza no 

estudo, no qual os sujeitos deixaram emergir sentimentos e histórias de vida não expressos 

nas entrevistas. Após a confecção destes instrumentos no campo, eles foram tratados 

separadamente com auxílio do Programa CORELDRAW. 

Após as entrevistas, o cuidado reverteu-se em anotar no diário de campo, todas as 

impressões percebidas em relação ao ser entrevistado. Essas anotações subsidiaram o alcance 

dos resultados desta pesquisa. 

Vale salientar que, a coleta de dados é uma etapa do estudo bastante laboriosa e exige 

do pesquisador paciência, força de vontade e ‘paixão’, uma vez que muitos obstáculos podem 

surgir durante esse caminhar. É o momento que reforça o rompimento com certos 

preconceitos e derrubam barreiras que dificultam a aproximação com os sujeitos da pesquisa. 

Um pesquisador atento deve ter a capacidade de saber chegar até os participantes da pesquisa, 

abordando-os de maneira adequada, sanando suas dúvidas, aceitando as suas privações e 

assim, derrubando seus medos.  Caminhar nessa direção contribui para que haja uma maior 

proximidade entre sujeitos, participante do estudo e pesquisador, quando o primeiro, após 

adquirir maior confiança no segundo, terá segurança em falar sobre si, sobre os seus 

sentimentos, facilitando a inter-relação, a escuta, o aprendizado, e consequentemente, a coleta 

de informações imprescindíveis à compreensão da temática estudada. 
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4.7 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A descrição dos dados foi efetuada a partir da técnica de análise de conteúdo segundo 

o modelo interativo proposto por Miles e Huberman (1984), que consistiu em num processo 

de idas e vindas que se inicia desde a revisão de literatura e segue-se até o processo de 

relatório final. Os autores definem a análise de dados como consistindo de três passos, ou 

componentes de atividades simultâneas: a redução dos dados, a apresentação e organização, e 

a interpretação/verificação das conclusões. 

Lessard-Hérbert, Goyette, Boutin (2005) afirmam que a redução dos dados pode 

ocorrer em três momentos distintos da pesquisa: 1) antes da coleta de dados - redução 

antecipada; 2) durante a coleta de dados – redução concomitante e 3) após a coleta de dados – 

redução a posteriori, esta diretamente ligada aos procedimentos utilizados para abordar, 

apresentar e interpretar os dados. 

Miles e Huberman (1984) relatam que a organização e a apresentação dos dados 

giraram em torno do conceito de tratamento dos dados, ou seja, da estruturação de um 

conjunto de informações que possibilitarão tirar conclusões e tomar decisões. Segundo os 

autores a organização dos dados corresponde a uma fase determinante da análise, pois o 

investigador pode ter uma representação dos dados num espaço visual reduzido, o que auxilia 

a planejamento de outras análises e facilita a comparação entre diferentes conjuntos de dados, 

garantindo assim, a utilização direta desses dados no relatório final. 

Na fase de interpretação e a verificação das conclusões pretendeu-se “extrair significados a 

partir de uma apresentação-síntese dos dados, pondo em evidência ocorrências regulares, 

esquemas, explicações, configurações, possíveis tendências causais e proposições” 

(HUBERMAN; MILES, 1984, p.24). E assim, a interpretação foi acontecendo desde o início 

da coleta de dados com a formulação de conclusões provisórias que foram atestadas ainda em 

campo e as que foram acrescentadas durante a pesquisa, até o seu fechamento, integrando a 

dimensão de verificação dos dados coletados (HÉBERT-LESSARD; GOYETTE; BOUTIN, 

2005). 

As falas dos sujeitos idosos e dos familiares foram tratadas separadamente no processo 

de delineamento das categorias e subcategorias. Após identificação das unidades de análise 

dos sujeitos separadamente os resultados oriundos das categorias e subcategorias que 

emergiram foram submetidos a uma apreciação conjunta. Deste processo identificou-se a 

atração das categorias oriundas das falas da pessoa idosa e de seus familiares, emergindo 
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outra reanálise que convergiu no imbricamento das categorias, um processo de delineamento 

tipo funil, o qual se constituiu na composição de três categorias e duas subcategorias 

conforme a tabela 3: Categorias e subcategorias identificadas no estudo 

 

 
TABELA 3: Categorias e subcategorias identificadas no estudo 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
 
 

1. Ser sistema familiar: do 
desvelamento ao cuidado, ao ente 
parental com câncer 

 

1.1 O início da doença para a família: 
uma fase de encobertar o diagnóstico na 
dinâmica relacional 
1.2 A dinâmica do cuidar familiar: eu 
e/ou nós na manutenção do sistema de 
cuidados 

 
2. A pessoa idosa e a descoberta de estar com câncer: mudanças no processo de 

viver humano 

 
3. O suporte espiritual, emocional e social na dinâmica do sistema familiar  

no enfrentamento do câncer. 
 
  Fonte: Dados coletados no estudo 
 

Do instrumento Círculo de Thrower e Psicofigura de Mitchell realizada com cada 

familiar, apresentamo-los com uma nota de observação, trazendo nossas impressões oriundas 

das entrevistas realizadas com cada participante da pesquisa. 

 

 

4.8 APRESENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS 

 

A apresentação das famílias busca facilitar a compreensão sobre quem são os 

participantes deste estudo, como se encontram representados os seus vínculos de inter-

relações dinâmicas em forma figurativa, qual a compreensão que surge ao interpretar essas 

inter-relações, o que entendo ser significante no tema abordado. Para tanto, irei apresentar em 

conjunto todas as famílias participantes do estudo, e individualmente será apresentado de 

forma gráfica os vínculos inter-relacionais de cada participante de forma a demonstrar a 

dinâmica de relações dessas pessoas no processo de enfrentamento do câncer.  
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FAMÍLIA 1 

 

A família 1 nuclear é composta por 10 membros  - a pessoa idosa com câncer, sua 

mãe, seus irmãos, sobrinhos e esposo, embora apenas 4 desses membros coabitem o mesmo 

espaço-tempo que a pessoa idosa com câncer, sendo estes: a mãe, a irmã mais velha, o esposo 

e a sobrinha. Moram em casa própria, construção simples, com cômodos estreitos e boa 

condição de conservação e limpeza.  

A irmã mais velha é a pessoa índice da família. Divorciada há 8 anos, passou a morar 

com a mãe, a filha, a irmã e o cunhado logo após a separação. O filho mais novo foi morar 

com o pai em outro município por razões de oportunidade de estudo. Ressalta que tem uma 

relação amigável com seu ex-esposo. Trabalha como autônoma, vendedora e que assim 

contribui com a maior parte do sustento familiar. Relata que muitas vezes abriu mão do 

trabalho para priorizar o tratamento da irmã.  

A psicofigura de Mitchell e o ecomapa da pessoa índice mostram que a mesma  possui 

uma rede de vínculos fortes com a família nuclear. Vínculo forte com Deus, moderado com a 

religião e superficial com a comunidade religiosa.  Afirma que não é muito de frequentar a 

igreja, mas carrega sua fé no coração, pois Deus está em todos os lugares, seja na igreja, em 

casa, na rua, Ele acompanha seus passos onde quer que ela esteja, e todos os dias lê a Bíblia. 

Afirmou encontrar na fé e na família o maior suporte social, afetivo e de confiança. Apontou 

vínculo moderado com sobrinhos, irmãos e cunhado, os quais também se colocam a 

disposição para ajudar no que for preciso. Os sobrinhos e irmãos residem em outras cidades 

do interior da Bahia. Ressalta ainda, vínculo forte com uma amiga.  

A pessoa idosa com câncer está vivenciando o câncer pela segunda vez. Há 5 anos 

descobriu o câncer de mama, fez o tratamento, enfrentou todo o processo da doença e ficou 

curada. E há 6 meses descobriu que está novamente com a doença e já sofre muito por ter que 

enfrentar novamente a situação. Mostra-se sentida com as limitações que a doença lhe impõe, 

pois antes ajudava nas despesas familiar com costuras e bordados que fazia para vender e 

agora não se encontra com condições físicas de fazê-los, além de encontrar limitações físicas 

para realizar as tarefas domesticas. É perceptível o sentimento de amor e gratidão que ela 

nutre por sua irmã mais velha e sua sobrinha que não medem esforços para ajudá-la. Relata 

que a sobrinha que é responsável pela marcação dos seus exames, das consultas, e foi quem 

conseguiu, com esforço, marcar a cirurgia na primeira ocorrência da doença. A pessoa idosa 

com câncer possui uma rede de vínculos A idosa 1 possui uma rede de vínculos com  relações 
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de fortes a moderadas com  todos os familiares citados pela mesma no Círculo de Thrower. 

Refere vínculo forte com Deus e vínculos moderados com as pessoas desta rede de apoio – o 

espaço religioso como irmãos da comunidade e líder religioso.  

É em Deus que encontra sua maior fonte de retroalimentação de energia e 

fortalecimento de suas necessidades espirituais.  Destaca vínculo forte com uma amiga da 

família que também frequenta a mesma igreja. Não possui filhos. Relata amar a sobrinha, com 

a qual mantém vínculo forte, como se fosse sua filha. Neste momento da vida tem encontrado 

apoio e segurança nos membros da família, amigos e acima de tudo em Deus e na religião. 

Afirma sentir muita falta dos irmãos que moram em outras cidades do interior da Bahia. 

Gostaria de tê-los mais perto, mas que sempre que podem eles aparecem para visitá-la. 

A mãe é aposentada, viúva, perdeu seu cônjuge há 10 anos. Refere que, com relação 

ao tratamento atual da filha, não pode ajudar tanto quanto os outros devido a idade e as suas 

limitações físicas, referindo ser hipertensa, diabética e que tem osteoporose, por isso fica mais 

tempo em casa e ajuda um pouco nos afazeres domésticos. Na Psicofigura de Mitchell e 

Ecomapa é possível perceber  A vínculos fortes com os filhos, a neta e o genro; vínculos 

moderados com os irmãos que residem em outro estado, com os quais se comunica pouco por 

telefone e há mais de 6 anos não os vê. Visualiza-se ainda, vínculo forte com Deus, seu maior 

suporte para o enfrentamento da dor e vínculo moderado com uma amiga da família. 

A sobrinha é formada em psicologia, mas até o momento não tem uma renda estável. 

É divorciada há 2 anos. Era um relacionamento conflituoso e optou pelo rompimento, 

voltando a morar com a família. Mostrou-se ativa com relação aos cuidados com a tia e com 

toda família.  

Na representação gráfica observa-se que os vínculos entre seus subsistemas são fortes 

e se movem de maneira circular , com fluxo de energia entre todos os membros da unidade 

familiar, apresentando elevado grau de relação afetiva e intercâmbio comunicacional entre os 

subsistemas. Apresenta ainda vínculo moderado com o pai que é divorciado da sua mãe e 

reside em outro município do interior da Bahia e se comunicam sempre por telefone; vínculo 

forte com Deus, fonte de fortaleza, conforme afirma a mesma, e superficial com a 

comunidade religiosa, pois não é de ir com frequência à igreja. Vai esporadicamente, mas 

explica que isso não modifica a sua fé,  pois afirma levar Deus no coração. Enuncia vínculo 

forte com uma amiga de infância que é como se fosse uma irmã para ela.  
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A representação gráfica dos vínculos relacionais dessa família, possibilitou a 

compreensão  de como seus vínculos proporcionam a dinamicidade de suas inter-relações 

cotidianas no processo de mudança diante do câncer. 

 

 

 

FAMÍLIA 1 – IDOSA  

 

 

                                                  

 

 

Figura 1. Círculo de Thrower e Psicofigura de Mitchell



 
 

 
 

FAMÍLIA 1 – IRMÃ 

 

            

 

Figura 2. Círculo de Thrower e Psicofigura de Mitchell 

 

 

 

 

 

FAMÍLIA 1 – MÃE 

 

            

 

Figura 3. Círculo de Thrower e Psicofigura de Mitchell 
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FAMÍLIA 1 - SOBRINHA 

 

                                 

 

Figura 4. Círculo de Thrower e Psicofigura de Mitchell 

 
 
 



 
 

 
 

FAMÍLIA 2  

 

A família 2 é composta por 6 membros – pessoa idosa com câncer, esposa, dois filhos 

e duas noras. Os cônjuges mais velhos são casados há 35 anos e há dois anos convivem com a 

doença. Os dois filhos são casados e residem em outros municípios do interior da Bahia. 

Nesta família, a pessoa índice é o idoso portador de câncer.  Aposentado, com renda 

mensal superior a um salário mínimo. A sua esposa também é aposentada.  Moram sozinhos 

em casa própria de construção simples  e em bom estado de conservação. Cômodos amplos 

com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área para lavar roupa. Os dois filhos também 

possuem casa própria. Ainda,  ensino médio completo e estão inseridos no mercado de 

trabalho e ajudam mesmo que com uma participação menor nas despesas com a doença do 

pai. O sistema familiar une esforços para suprir as  necessidades de saúde da pessoa idosa 

com câncer. 

Na representação gráfica da Psicofigura de Mitchell e Ecomapa do idoso com câncer  

observa-se que o mesmo  possui uma rede de vínculos restrita, onde se pode perceber vínculos 

fortes na família nuclear com a esposa e filhos. Vínculos fortes com Deus, que para ele é a 

fonte de toda sua força e vida; e com um amigo que reside próximo e tem representado fonte 

de suporte para a situação vivenciada. Ainda, vínculos moderados com o sobrinho e com a 

religião. O idoso se emocionou em alguns momentos da conversa ao expressar a falta que 

senti dos filhos que moram distante, mas ressaltou que se falam todos os dias por telefone. 

A representação gráfica dos vínculos da esposa apresenta vínculos de fortes e 

moderados  com a rede de pertencimento familiar; vínculo forte com o esposo, filhos, mãe, 

irmãos e uma  amiga, a qual constitui sua família de coração. Vínculo forte com Deus, sua 

força maior. Com a Religião, expressou vínculo moderado, criando seu próprio espaço de 

comunicação com Deus, independentemente de espaço religioso. Ainda, expressa vínculos 

moderados com suas noras. 

Os filhos não puderam participar da entrevista por residirem em outros municípios, no 

entanto, foram citados o tempo inteiro nas entrevistas pelos pais como parceiros participantes 

do cuidado ao idoso com câncer, mesmo que distantes, mas se fazendo presentes da forma que 

lhes era possível, a exemplo: ligações constantes, contribuições financeiras, visitas frequentes 

nos finais de semana, cuidados diretos ao idoso quando estavam presentes e  participação 

assídua em datas comemorativas. Foi possível identificar que o respeito, a união, o amor, a 

cumplicidade da família e as suas metas proporcionaram a condição de vínculo forte na 
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família o que possibilitou o fortalecimento da mesma para vivenciar a doença sem sobrevir 

em adoecimento dos demais membros.  

 

 

FAMÍLIA 2 - IDOSO  

 

                             

                                        

Figura 5. Círculo de Thrower e Psicofigura de Mitchell 

 

 

FAMÍLIA 2 - ESPOSA 

  

      

                  

 

 Figura 6. Círculo de Thrower e Psicofigura de Mitchell 
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FAMÍLIA 3 

 

A família é composta por 4 membros – pessoa idosa com câncer, esposa e dois filhos. 

Moram em casa própria, pequena, com cômodos estreitos e condições satisfatórias de limpeza 

e higiene.A pessoa índice, o idoso com câncer também é portador de Hipertensão Arterial, 

acuidade visual  e auditiva comprometidas, globo ocular extraído devido a evolução docâncer. 

É aposentado. Estudou até o ensino primário, foi trabalhador rural.  

A Psicofigura de Mitchell mostra que as inter-relações da pessoa índice com os 

subsistemas da unidade familiar são fortes e com fluxo de energia circular. Os vínculos dos 

subsistemas individuais em relação à pessoa índice movem o sistema familiar num processo 

de retroalimentação. A relação familiar é permeada por sentimentos de afeto, respeito e amor. 

De religião adventista a pessoa índice possui vínculo forte com Deus, sendo deste de onde 

vem a sua sustentação. Com a esposa, filhos e uma sobrinha que o ajuda bastante, mesmo 

distante fisicamente,  apontou também vínculos fortes. Os vínculos moderados  foram 

enunciados aos irmãos, sobrinhos e um irmão da igreja que sempre aparece para fazer oração 

com ele em casa. 

A esposa é dona de casa. Com relação aos problemas de saúde, relata ser hipertensa e 

que encontra considera dificuldade para agendar consulta médica na unidade de saúde local. 

Participa ativamente nos cuidados ao seu esposo, cuidando também dos afazeres domésticos. 

Demostrou uma relação de companheirismo, respeito, amor e dedicação com o esposo e os 

filhos. A Psicofigura de Mitchell apontou vínculo forte com Deus e  a religião, evidenciando o 

refúgio que encontra em sua crença e em seu ambiente religioso. Manifestou vínculos fortes 

com: esposo e filhos; e moderado com sua irmã, sobrinha e um irmão da igreja, o mesmo 

citado pelo seu esposo.  

A filha possui grau de escolaridade fundamental incompleto, ajuda a mãe nos afazeres 

domésticos e nos cuidados ao pai com câncer. Afastou-se do mercado de trabalho para dedicar 

mais tempo nos cuidados. Estado civil solteira, religião adventista. Relata que pretende voltar 

a estudar assim que puder. Não referiu qualquer alteração na sua saúde. A representação 

gráfica dos seus vínculos  apontou vínculos fortes com: a mãe, o pai, o irmão. Em Deus e na 

religião, afirma ter encontrado a maior fonte de sua força e vida. No entanto, não está tão 

envolvida com a comunidade da igreja e o líder religioso, enunciando vínculo moderado com 

a igreja. Mas informa gostar de ler a bíblia e frequentar o culto para ouvir a Palavra que lhe 
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traz paz ao coração.  Os vínculos moderados, ela evidenciou com: a prima e tias maternas, e o 

irmão da igreja, o mesmo já citado pelos seus pais.  

O filho trabalha como monitor em uma escola pública do município,  possui o 2° grau 

completo e  relata  não participar tão ativamente dos cuidados domiciliares ao idoso pela 

necessidade de trabalhar. Refere que antes da doença era jogador de futebol em um time de 

outra cidade, mas que com a doença do pai abandonou seu maior sonho para ficar mais 

próximo dele e da família, afirmando que para ele nada mais poderia ser importante. Na 

Psicofigura de Mitchell e Ecomapa manifestou vínculos fortes com o pai, a mãe, a irmã e 

Deus, os destacando como sua maior fonte de fortaleza. Com a religião, enunciou vínculo 

superficial, pois não é muito de frequentar a igreja e nem de praticar o catolicismo, e isso não 

diminui seu vínculo com Deus. Possui ainda, vínculo superficial com a psicóloga que o 

acompanha e vínculos moderados com a tia e as primas por parte materna. 

 

 

 

FAMÍLIA 3 – IDOSO 

 

                                       

 

Figura 7. Círculo de Thrower e Psicofigura de Mitchell 
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FAMÍLIA 3 – ESPOSA 

 

                               

 

Figura 8. Círculo de Thrower e Psicofigura de Mitchell 

 

 

FAMÍLIA 3 – FILHO 

 

               

   

Figura 9. Círculo de Thrower e Psicofigura de Mitchell 
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FAMÍLIA 3 - FILHA 

      

                                 

 

 Figura 10. Círculo de Thrower e Psicofigura de Mitchell 
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FAMÍLIA 4 
 
 

 A família 4 por 4 membros - a pessoa idosa com câncer, suas duas filhas e seu genro, 

esposo da filha mais velha. Esta família mora em casa própria, construção simples. cômodos 

estreitos e boas condições de limpeza. A pessoa índice é a filha mais velha. Casada, se mudou 

com o marido para a casa da mãe após a descoberta da doença há 1 ano para diminuir as 

despesas e estar mais próxima para realização dos cuidados à pessoa idosa com câncer. Não 

refere problemas de saúde . De religião católica, possui o 2º grau completo e trabalha como 

recepcionista . Juntamente com a irmã é a principal responsável pela manutenção dos 

cuidados da sua genitora. A representação gráfica dos seus vínculos  demonstra que a mesma 

possui uma rede de relações restrita, enunciando vínculos fortes com a mãe, o esposo, a irmã, 

Deus e duas amigas do trabalho; e vínculo superficial com a religião. Expressa que possui 

muita fé em seu coração, confia e se ampara em Deus em todos os momentos da sua vida, 

principalmente nos mais difíceis como o que vivencia no momento, mas que não é tão ligada 

em religião. Acredita que Deus está no coração e nas atitudes das pessoas. 

A pessoa idosa com câncer tem 85 anos, é viúva, aposentada, possui o ensino primário  

e é aposentada. Refere que se sente muito fraca para realizar algumas atividades domésticas e 

que isso a deixa muito insatisfeita, pois gostaria de ajudar mais as filhas que trabalham fora e 

ainda cuidam dela e da casa. Gosta de frequentar a igreja e vai sempre acompanhada de sua 

filha mais nova. Na Psicofigura de Mitchell e Ecomapa é possível vizualizar vínculos fortes 

com suas filhas e seu genro, o qual também reside na mesma casa que a idosa. Relata que 

além das suas filhas que cuidam dela com muito carinho e dedicação, seu genro também 

ajuda, de acordo com sua disponibilidade a cuidar dela, e por isso passou a amá-lo como um 

filho. Com Deus e a religião, sua base de sustentação, também afirmou vínculos fortes. 

Expressou ter encontrado na família, em Deus e na religião a fonte de onde ‘brota’ sua 

fortaleza. Ainda, expressa vínculos moderados com irmãos consanguíneos e irmãos da 

comunidade religiosa que frequenta. É importante ressaltar que o genro não participou da 

entrevista devido a não disponibilidade por conta do trabalho. 

A filha mais noca auxilia a irmã nos cuidados à genitora e também contribui com as 

despesas. É solteira, possui o 2° grau completo. Está inserida no mercado de trabalho como 

auxiliar escolar. É adventista, referindo frequentar mais a igreja após adoecimento da genitora 

para acompanhá-la. A Psicofigura de Mitchell e  Ecomapa mostra uma rede de relações 

restrita, enunciando vínculos fortes com a mãe, a irmã, o cunhado,  Deus ( sua maior 
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fortaleza),  e duas amigas do bairro onde mora; vínculo moderado com a religião; e superficial 

com colegas do trabalho. Expressa que vivenciar a doença de sua mãe tem sido possível pela 

força que recebe de Deus em primeiro lugar, da própria família e também das amigas 

enunciadas.  O genro não participou da entrevista, visto a indisponibilidade do mesmo que só 

chegava do trabalho tarde. 

 

 

 
 
FAMÍLIA 4 – IDOSA  
 
 

                         
 
 Figura 11. Círculo de Thrower e Psicofigura de Mitchell 
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FAMÍLIA 4 – FILHA 1 

 

                    

 

Figura 12. Círculo de Thrower e Psicofigura de Mitchell 

 

 

FAMÍLIA 4 – FILHA 2 

 

          

 

Figura 13. Círculo de Thrower e Psicofigura de Mitchell 

 

 



70 
 

 
 

FAMÍLIA 5  

 

A família 5 é composta por 5 membros - pessoa idosa com câncer, seus dois filhos e  

dois netos.  No entanto, apenas o filho reside com a genitora. A filha é casada, tem dois filhos  

e moram em um outro bairro. Mãe e filho moram em casa própria, construção simples, 

cômodos pequenos e condições de limpeza satisfatórias. Acamada e bastante debilitada 

devido a doença, a pessoa idosa é a pessoa índice da família. Com sua aposentadoria, 

contribui com a maior parte das despesas em casa.  

Viúva há 8 anos, convive sozinha convive sozinha com o filho mais velho desde que 

sua filha se casou e foi morar com o esposo.  Refere que a filha ajuda nas despesas de casa, 

mas que não tem tempo de comparecer mais vezes para vê-la devido ao trabalho. A idosa 

cursou o ensino primário, é evangélica, mas ná frequenta a igreja devido às limitações físicas. 

No entanto, os irmãos da igreja sempre a visitam  e fazem orações no domicílio. Se filho não 

tem um emprego fixo. Faz alguns trabalhos esporádicos  de ajudante de pedreiro, e assim 

consegue somar um pouco mais de dinheiro para contribuir com as despesas. É solteiro, curso 

apenas o grau primário. Religião adventista como a mãe.   

Na psicofigura de Mitchell e Ecomapa da pessoa idosa  é possível visualizar vínculos 

fortes com seus filhos, netos e irmãos. Afirmou que seu filho que cuida mais dela por 

residirem juntos, mas mesmo estando longe, sua filha que é casada e tem dois filhos ajuda da 

sua maneira, não deixando de se fazer presente.. Com Deus e a religião, sua base e fonte 

maior de forças, também afirmou vínculos fortes. Ainda, expressa vínculos superficiais com o 

genro. 

Na representação gráfica do seu filho nota-se vínculos fortes com: a mãe, a irmã, os 

sobrinhos, Deus e a religião, suas maiores fontes de fortaleza.  No entanto, expressou vínculos 

superficiais com o cunhado por não ter muita convivência com o mesmo.  
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FAMÍLIA 5 – IDOSA  

 

                                

Figura 14. Círculo de Thrower e Psicofigura de Mitchell 

 

 

FAMÍLIA 5 – FILHO 

                                                  

 

 

  

Figura 15. Círculo de Thrower e Psicofigura de Mitchell 
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CAPÍTULO 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 
 
 

Fonte: http:// temploumbandistaestreladourada.blogspot.com 
Adaptado pela autora 

 
 

 
Além da percepção sensorial do objeto, 

Quando ao se penetrar no mundo de sua propriedade 
pode-se 

Aprender a sua essência e que se caminhe na direção do 
significado... 

 
(Martins e Bicudo, 1989) 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Após minuciosa escuta sensível e atenção compreensiva dos dados provenientes do 

entrelaçamento das falas dos participantes e da cartografia das categorias, alcançamos essa 

etapa do estudo. Tratou-se de submergimos no mais profundo conhecimento que adquirimos a 

partir das pessoas, em suas histórias, no alcance de chegar o mais próximo do desvelar o 

fenômeno estudado. Ao submergir, nos ancoramos no referencial teórico adotado e no estado 

da arte, às diferentes relações que caracterizam a dinâmica estrutural da família no 

adoecimento de um de seus membros em cuidados oncológicos.  

Essa etapa da pesquisa se reverteu do encontro das idas e vindas, na transversalidade 

da vivência-experiência de ser-estar pesquisadores imersos na temática investigada. Da 

imersão, os resultados, então, serão apresentados e discutidos segundo as categorias e 

subcategorias que compuseram este estudo. As quais evidenciaram o quão delicado é a 

descoberta da doença e o processo de viver humano em enfrentamento com o câncer; como 

essa doença impacta a dinâmica de relações da família; e, o reflexo desse impacto na busca 

por um equilíbrio fluente do membro familiar com câncer em seu sistema familiar de 

pertencimento, envolto por questões espirituais, sociais, econômicas e de atenção à saúde, 

entre outros.  

O câncer ainda permeia o imaginário coletivo de ser não pronunciado, pelos 

participantes deste estudo, pois só o nome câncer – expressava repulsa –, por representar a 

existência de uma doença tida como cruel, maligna, dolorosa e que não deveria existir. 

Enfrentar o câncer é desafiante, descobri-lo? Melhor não saber. A princípio melhor é 

encobertar, mas como esconder uma doença de proporções tão manifesta em que o corpo 

físico logo faz notar? Então, o melhor é compartilhar. Daí, dividir o processo de viver o 

enfrentamento da doença com o grupo de pertencimento. Essa é então, a compreensão que 

preliminarmente se mostrou para nós.  

Viver a experiência de ter um câncer é uma constatação dolorosa para quem a tem e 

para àqueles que estão próximos, a família. 

Esta compreensão foi se ampliando para novas abordagens compreensivas, as quais 

seguem delicadamente desenvolvidas em um processo de tecer os fios na construção da teia, 

ao desvelamento da dinâmica de relações da família no cuidado à pessoa idosa com câncer na 

discussão das categorias. 
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5.1 CATEGORIA 1 - SER SISTEMA FAMILIAR: DO DESVELAMENTO AO CUIDADO, 

AO ENTE PARENTAL COM CÂNCER.  
 

O câncer é considerado uma patologia crônica tratável, podendo até mesmo ser 

curável, principalmente quando o diagnóstico é precocemente conhecido. Porém, mesmo com 

tantos avanços na ciência que possibilitam a cura, a doença permanece estigmatizada, envolta 

de incertezas, exercendo um impacto negativo na vida do paciente-família que passam a 

vivenciá-la (BARRETO; AMORIM, 2010). 

A compreensão/percepção sobre o câncer envolve a crença de que este desvela 

situações de mistérios, medo do desconhecido, dor, desconforto, sensação de tratar-se de uma 

doença incurável, que acarreta uma série de mudanças de natureza multidimensional na vida 

da pessoa acometida, como também daqueles com grau de relação proximal. Assim, o 

diagnóstico da doença, uma constatação negada a princípio. 

Mas, diante da evidência, da negação alcança-se a fase de aceitação, e na busca pelo 

tratamento unem-se os esforços individuais-coletivos, pessoa com câncer e família, para o 

alcance de um equilíbrio fluente que possa fortalecer o sistema familiar para o enfrentamento, 

controle/tratamento do câncer.  A família age, reage e interage no contexto familiar-social 

para ajudar e cuidar do familiar doente e garantir a sua proteção. No desenrolar da vivência 

com o câncer, ela, a família, encontra estratégias para continuar cuidando sem se 

desestruturar, e assim, entre seus subsistemas passa a dividir tarefas, compartilhar 

dificuldades, apoiar-se um ao outro em suas potencialidades resilientes à preservação do 

sistema familiar (BARRETO; AMORIM, 2010). 

Por sistema família, entende-se como rede complexa de inter-relações necessárias para 

o desenvolvimento pessoal, embora nem todas perceptíveis aos olhos do observador, seja este 

um participante externo ou interno ao processo (GIMENO, 2001).  

O termo ‘complexo’ não deve ser compreendido como sinônimo de dificuldade, mas 

entendido como termo que compreende vários elementos que são partes e participantes do 

todo. Assim, que a complexidade “não é tudo, não é a totalidade do real, mas é o que melhor 

pode, ao mesmo tempo, se abrir ao inteligível e revelar o inexplicável”, (MORIN, 1997, p. 

266), numa tentativa de religar o que o pensamento guiado pelo Paradigma da Simplificação 

fragmentou. É desta forma que se mostra a família como unidade complexa, onde o seu todo 

não é determinado pela mera soma das partes – os subsistemas, mas pela inter-relação e 

interdependência desses para a formação do todo – o sistema familiar. 
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A presente categoria reúne duas subcategorias, intituladas: “O início da doença para a 

família: uma fase de encobertar o diagnóstico na dinâmica relacional” e “A dinâmica do 

cuidar familiar: eu e/ou nós na manutenção do sistema de cuidados”. Essas subcategorias 

permitem a reflexão sobre o impacto inicial da descoberta do câncer no sistema familiar, bem 

como o processo de mudança e reestruturação da dinâmica familiar para a manutenção dos 

cuidados. Assim, se entrelaçam e avultam-se, à medida que o enfrentamento do câncer se 

mostra pelo desconhecimento da doença, medo de perda do familiar, além de mudanças de 

papeis e funções para manutenção dos cuidados.  

Nesse processo, essas subcategorias evidenciam como o sistema familiar influencia 

uns aos outros, numa relação de inteireza e globalidade, interdependência e dependência, 

revelando que a doença interfere no processo de viver dos subsistemas da família e no 

contexto histórico-social de suas inter-relações.  

 

5.1.1 SUBCATEGORIA 1.1 - O INÍCIO DA DOENÇA PARA A FAMÍLIA: UMA FASE 
DE ENCOBERTAR O DIAGNÓSTICO NA DINÂMICA RELACIONAL  
 

No início o câncer significa um diagnóstico funesto para a família, o qual impacta seu 

emocional pela incerteza em relação ao futuro de modo que segundo Alves (2013), a família 

torna-se parte do processo de adoecimento do familiar. Assim, é possível aludirmos que de 

forma repentina, tudo parece perder o sentido ao seu redor, o chão se ‘abre’ e a vontade é de 

acordar e perceber de que tudo não passou de um pesadelo. No entanto, logo percebe que se 

trata de uma realidade e que esta precisa ser vivenciada, mesmo diante das dificuldades 

impostas pela doença. Assim, ela sofre e compartilha o impacto emocional, desde o primeiro 

instante. 

A partir de então, o funcionamento da família passa a girar em torno do adoecer do 

ente parental, de forma que todos seus integrantes, em graus diferenciados, são afetados pela 

nova situação. Situação esta, que expõe a família a constantes enfrentamentos e tensões frente 

às imposições da doença, o que pode gerar estresse permanente por sentimentos de 

insegurança com relação ao curso da desta. E, segundo Carter e McGoldrick (2001, p. 404), 

“cada remissão traz a esperança de vida, e cada exacerbação o medo da morte”, o que 

consome emocionalmente a família, pois vivenciar o processo de adoecimento do familiar, 

sobretudo, no processo de envelhecimento, com dor, desgaste físico-emocional, mutilação e 

estar impotente frente a isso, torna-se algo insuportável, difícil de enfrentar.  
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Tais sentimentos são comuns entre famílias que vivenciam o câncer (SILVA, 2001). A 

autora ainda acrescenta a necessidade de adaptação a uma nova condição que coloca as 

famílias na incerteza com relação ao futuro da pessoa a quem se ama, e que é importante 

verbalizá-los para poder minimizar o estresse que a doença acarreta. A livre expressão dos 

sentimentos pela família é essencial para manter o bom padrão de comunicação e contribuir 

para a qualidade de vida de todos, visto que o câncer é uma experiência extremamente 

delicada. 

No entanto, o que se percebe é a dificuldade dos familiares em falar sobre a doença 

entre si e principalmente com o familiar doente. Falar sobre a doença constitui um “crime”, é 

assunto proibido. Fica como algo disfarçado, em que todos sabem, mas ninguém toca no 

assunto. Uma forma de encobertar o diagnóstico na dinâmica relacional familiar. 

 

Quando vem a notícia a gente fica um pouco assustado, né? É um baque na nossa 
vida e você ainda tem que se segurar para o outro não ver que você tá triste, porque 
aí a pessoa que já tá com a doença, que já é uma tristeza, fica mais abalada ainda 
quando vê que a família toda tá sofrendo. Eu mesma fiquei perdida, chorava todo 
dia escondido dele para ele não ver o meu sofrimento e quando tava com ele ficava 
sempre falando de coisa boa, alegre pra ele não ficar lembrando. (Família 3 – 
Esposa) 

 

No início, meus filhos tinham medo de conversar do assunto da doença com ele, era 
como se nada tivesse acontecido, [...] conversava sobre outros assuntos, só falavam 
da doença comigo [...]. (Família 2 - esposa) 

 

E ai de repente você vê aquela doença chegando na sua casa assim do nada e você 
ter que conviver com aquilo, ter que ser forte para segurar o outro. Seria mais fácil 
não lembrar que aquilo estava acontecendo com a gente, e pensar e falar só em 
coisas positivas para não desanimar a família [...] (Família 3 – Filha). 

 

 Nos discursos é possível perceber a dificuldade em verbalizar sobre a doença bem 

como os sentimentos que vivenciam através da doença como um momento impactante no 

viver familiar. 

 De acordo com Alves (2013), é muito comum, em nossa sociedade, a família evitar 

falar sobre a doença, suas preocupações e sentimentos com o familiar em adoecimento, e, em 

algumas situações, até mesmo com os outros membros, como mecanismo de proteção do 

outro, para impedir que estes sofram ainda mais. E assim, essas pessoas se isolam em um 

sofrimento só seu, sofrimento este, que passa a ser vivenciado na solidão, quando poderia ser 
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compartilhado em família. Ou até compartilham com outros membros, mas não divide o 

sofrimento com o familiar doente, a exemplo dos participantes deste estudo. 

Dessa forma, acredita-se que encobertar o diagnóstico é uma atitude que exclui a 

participação do sistema familiar do problema de saúde, o que ocasiona aumento de seus 

medos e temores como exemplo podemos citar a Família 5 – filho, quando enuncia: “É um 

momento de dor, de sofrimento, de medo de perder a pessoa que você mais ama na vida [...]. 

E tem sempre aquela preocupação de não ficar falando da doença [...]”. Assim, se por um 

lado, o diagnóstico de uma doença estigmatizante como o câncer faz com que as pessoas se 

sintam diferentes das demais, a falta de um espaço de compartilhamento de sentimentos e de 

dificuldades, poderá evoluir para o isolamento (SILVA; AQUINO; SANTOS, 2008). 

 Neste sentido, estudiosos salientam que atitudes como esta devem ser evitadas, pois 

fazem com que se perca a comunicação honesta no sistema familiar entre a pessoa doente e os 

demais membros gerando um muro de silêncio que se propaga em barreiras no sistema 

familiar (CAETANO; GRADIM; SANTOS, 2009; SILVA; AQUINO; SANTOS, 2008; 

SILVA, 2000) 

A barreira que se forma dificulta ainda mais o enfrentamento dos problemas, 

impossibilita o familiar doente de tirar suas dúvidas, de ajudar de uma forma ativa no seu 

tratamento, e assim, vivenciar junto a família suas emoções, a realidade da doença e as 

estratégias para se manterem firmes perante a nova situação (SILVA, 2000). 

As famílias que são abertas ao dialogo desde o início da doença tem um desempenho 

melhor do que aquelas que não conseguem expressar suas necessidades (FILHO; BURG, 

2007). Neste estudo, a maioria dos familiares procurava manter o diálogo sobre o câncer na 

‘sombra’ no início da doença. Também, as cinco pessoas idosas adotaram a mesma postura – 

não falar sobre a doença na fase inicial.  

Segundo Filho e Burg (2007), a família que consegue trabalhar seu psicológico de 

forma a compreender a importância da verbalização e compartilhamento entre seus membros, 

incluindo a pessoa doente, tem a oportunidade de resolver questões de relacionamento, 

possibilitando vivenciar a doença com uma menor carga de estresse e ao seu tempo, se 

fortalecem para melhor enfrentar a situação.  

No entanto, a verbalização nem sempre é uma tarefa simples, sobretudo pelo medo até 

de pronunciar a palavra câncer, como identificamos neste estudo. Contudo, com o evoluir do 

tempo, a busca pelo enfrentamento da doença dar lugar a potencialização das relações 

familiares e a abertura dialógica para falar sobre a doença de princípio na sombra abre-se a 



78 
 

 
 

lançar luz sobre ela: “[...] mas hoje meu marido já aceita, ai já não tem mais isso de não tocar 

no assunto, a gente fala abertamente.” (Família 2 - esposa). 

Sabe-se, no entanto, que falar sobre a doença quando se apercebe vivenciando-a, 

sobretudo com a falta de informação e de preparo emocional, não é simples, mas falar, 

expressar a angústia, dividir a dor que se sente, desmistifica a sensação de isolamento e à 

medida que todos participam das decisões para o enfrentamento potencializa-se a ajuda 

mutuamente. 

 

5.1.2 SUBCATEGORIA 1.2 - A DINÂMICA DO CUIDAR FAMILIAR: EU E/OU NÓS NA 
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CUIDADOS 
 

O diagnóstico do câncer extrapola a visão biológica e individual da doença em si, 

alcançando a unidade familiar – em seu todo –, por um processo de interdependência entre 

suas partes – os membros familiares, conforme afirmam Rodrigues e Ferreira (2011). Isso 

porque, trata-se de uma doença de curso prolongado que envolve além das práticas dos 

cuidados específicos no domicílio, o tratamento e a reabilitação extradomiciliar.  

A doença provoca uma série de adaptações na dinâmica familiar pela necessidade de 

mudança, a qual passa a ser reconhecida como algo necessário. Segundo Silva (2007), um 

processo de entropia e recursividade. Do grau de desordem que a doença traz ao sistema 

familiar influenciando mutuamente todos os seus subsistemas, caracterizando-se em uma 

relação de globalidade. 

Conforme Bertalanffy (1968), o significado da globalidade traduz um sistema que se 

comporta como um todo coeso, em que qualquer alteração em uma parte, afeta todo o sistema. 

É a partir desse ponto de vista que a família pode ser compreendida como “sistema aberto em 

transformação; isto é, constantemente recebe inputs para e do intrafamiliar, e se adapta às 

diferentes exigências dos estágios de desenvolvimento que enfrenta” (MINUCHIN, 1982, 

p.56). 

Nas famílias deste estudo o câncer atingiu todos os subsistemas, alterando-lhes o 

modo familiar de ser e estar convivendo com o câncer. 

 

[...] durante o dia fico com ela, arrumo a casa, faço comida, ai tem os horários dos 
remédios, da comida com pouco sal e sem gordura porque ela tem pressão alta. Aí 
eu faço sempre a comida mais leve. De tarde, minha irmã chega, prepara o 
cafezinho dela e termina de fazer as coisas da cozinha. Aí a gente se divide assim. E 
meu cunhado é muito paciente, ele entende o momento que a agente tá passando e 
tenta ajudar como pode, porque ele é muito ocupado e quando chega à noite mesmo 



79 
 

 
 

cansado ele ajuda de alguma forma. Ele fica horas conversando com mãe, conta 
piada, assistem TV juntos e ficam lá conversando que só.(Família 4 –Filha 2) 

Na minha vida muita coisa mudou, eu praticamente parei de trabalhar para poder 
cuidar dela, eu e minha irmã [...] nós duas que viajamos com ela sempre (para 
tratamento), nós duas praticamente tivemos que deixar o trabalho. Não tem assim 
uma organização para cuidar dela em casa, porque todo mundo trabalha, então 
quem naquele momento tiver mais disponibilidade ai ajuda, quem tiver um tempo 
aquele horário cuida, é a assim que a gente achou a melhor forma para todo mundo 
ajudar. [...] Aqui em casa uns ajudam com dinheiro, porque ela não tem condições 
de fazer viagens para fazer o tratamento, porque é muita despesa. Outros cuidam 
dela. Então, a família toda tá envolvida para cuidar.  (Família 1 – filha 1) 

 

Nessas falas podemos observar as mudanças no funcionamento da dinâmica familiar 

no processo de convivência com o câncer, na vida dos seus integrantes, da pessoa idosa 

doente, de tal forma que, para atender as necessidades buscaram estratégias de adaptação às 

exigências da demanda da doença.   

No processo vivencial das famílias deste estudo, a experiência da doença é vivida por 

todos os seus membros de forma complementar e interdependente, mostrando-se como um 

sistema, onde as inter-relações entre seus componentes possibilitaram um reajustamento na 

dinâmica familiar à sobrevivência frente à doença. Ou seja, não deixar-se estagnar frente aos 

enfrentamentos da convivência com o câncer no processo saúde-doença do familiar idoso.  

A compreensão da doença vai pouco a pouco sendo desvelada pela família. À medida 

que se dá esse desvelamento o cuidado vai se moldando à necessidade da reestruturação 

familiar. A família desenvolve sua capacidade de adaptação de forma a dar funcionalidade ao 

sistema. Segundo Gimeno (2001), pela “capacidade de negociação dos seus membros, que se 

comprova quando são capazes de adequadamente identificar um problema […], 

compreendendo e orientando as suas intervenções para atingir o objetivo em questão” (p. 

291). 

Nesse processo salientam Valduga e Hoch (2012) que a vontade de apoiar desencadeia 

nos familiares o desejo de desempenhar um papel nunca antes realizado e quando esse 

sentimento vem acompanhado de amor e respeito não há necessidade de motivações externas.  

O sentimento de amor resulta em gestos de respeito e solidariedade ao familiar em 

adoecimento, aflorando o desejo de atender às suas necessidades de sobrevivência.  Sobre 

isto, Silva (2007, p.193) afirma que: 

 

Amor e respeito são sentimentos que quando dirigidos à unidade familiar 
representam o vínculo mais importante e funcional desenvolvido na família ao longo 
de sua história de vida, no aspecto afetivo, cognitivo e social. Cada membro dessa 
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unidade constrói e dá significado a esses sentimentos compartilhando suas 
experiências e reflexões no contexto de suas vivências, pelo que se pode considerar 
que estes são esperados em cada membro da família no seu todo. 
 
 

O amor da família pela pessoa que está sendo cuidada pode ajudar a amenizar o 

sofrimento de ambos, pois traz a certeza de que o bem ao outro está sendo feito. Esta certeza 

de que a pessoa está sendo cuidada pode significar tranquilidade na vida da família 

(RODRIGUES; FERREIRA, 2011). 

Nas famílias deste estudo, a manifestação do envolvimento no cuidado acontecia 

dando-se prioridade à pessoa idosa com câncer: “[...] eu mudei minha vida praticamente toda. 

Eu nem pensei duas vezes, deixei meu sonho de ser jogador de futebol de lado [...] larguei 

tudo lá. Tive que arranjar um emprego”(Família 3 –Filho); “[...] Eu resolvi com meu marido e 

a gente veio morar aqui com ela. Aí ficou melhor pra ajudar, porque ela não pode ficar 

sozinha [...]” (Família 4 – Filha 1); ”[...] eu praticamente parei de trabalhar para poder cuidar 

dela, eu e minha irmã [...]” (Família 1 – Filha 1).  

As falas demonstram como as famílias deste estudo se organizaram para cuidar, a 

ponto de alguns membros necessitarem abrir mão do emprego ou ter que conseguir um, 

enquanto outros acabaram por abrir mão de constituir sua própria família. O que torna clara a 

compreensão de que, a família no exercício de cuidar adota comportamentos complementares 

que visam à manutenção do sistema, mesmo quando essa tomada de decisão der outro 

direcionamento aos seus anseios pessoais/profissionais. Rodrigues e Ferreira (2011) afirmam 

que estas experiências demandam além de uma série de aprendizados do convívio com o 

sofrimento do outro sobre o cuidado, o encobertar as suas próprias necessidades para 

satisfazer a do familiar doente.  

Por outro lado, Barros, Andrade e Siqueira (2013) concluem em seus estudos sobre o 

cuidar de um familiar com câncer, que apesar dos aspectos dolorosos, a experiência do cuidar 

também tem uma representatividade positiva para a família, uma vez que esta se sente 

orgulhosa e confortável por ser capaz de lidar com os desafios encontrados no processo de 

cuidar do familiar doente, como também foi enunciado pelos participantes deste estudo: 

 
Mesmo com a dificuldade que a gente encontra, a gente vai se virando, e saber que 
estamos ajudando a aliviar esse sofrimento dela, já faz bem para o coração da 
gente (Família 1 – irmã) 

Tenho orgulho em poder estar aqui no momento que ele mais precisa [...]a dor não 
passa, mas alivia poder ajudar (Família 3 – Filho) 
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É cansativo, toma bastante tempo da gente porque precisa de dedicação, mas eu me 
sinto bem em cuidar dele, diminui mais a minha dor, me conforta saber que to 
ajudando e que ele se senti melhor (Família 2) 

 
 

Nas famílias deste estudo, o cuidar fez emergir o sentimento de competência não 

superando o sentimento de impotência e dor, mas diminuindo-os.  

Sobre o cuidar Boff (2004), afirma ser mais do que um ato – uma atitude. Concebe 

uma atitude de ocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro, e 

assim entendido como essência humana.  

Como essência, cuidado se acha do ponto de vista existencialista, antes de toda a 

atitude e situação do ser humano, o que significa afirmar que ele se encontra na raiz do ser, a 

priori de qualquer ação (HEIDEGGER, 2008). 

Essa subcategoria enovela a anterior e demonstra o quão o cuidado é essência 

existencial humana, a exemplo os autores supracitados. O ser existencial remete ao ser de 

cuidado, o qual transversaliza o processo de viver-ser-estar no mundo em relação com outros 

sujeitos do cuidado.  Assim, uma doença quando afronta o cuidado passa a “vê-lo” em força 

mutante, por outras palavras, força de transformação que da desordem do desvio da saúde 

muda-se para a busca de um equilíbrio fluente para manter a saúde do todo familiar. 

Essa categoria se revelou para nós de riqueza, pois à luz dos participantes deste estudo 

o cuidar é verbo, é sentimento, é respeito e é valorização da família. Essa por seu turno 

mostra-se o quão é singular, ao olharmos para a categoria que se segue, em que o estar-se com 

câncer é viver mudanças psicofísicas intensas, mas aliviadas pelo amor familiar como descrito 

nesta categoria. 

 

5.2 CATEGORIA 2 - A PESSOA IDOSA E A DESCOBERTA DE ESTAR COM CÂNCER: 
MUDANÇAS NO PROCESSO DE VIVER HUMANO. 
 

O diagnóstico do câncer altera significativamente a vida do idoso.  Trata-se de um 

momento difícil e doloroso, pois traz consigo a proximidade da morte. Representa a 

imposição de se viver com uma doença que causa angústias e modificações no ser e existir da 

pessoa e sua família, uma experiência marcada por transformações no processo de viver 

humano (ANTUNES et al., 2011), nas quais as pessoas passam a transcorrer um itinerário de 

cuidado da saúde em busca de orientações, explicações e tratamento para doença (VISENTIN; 

LENARDT, 2010). 
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Tal experiência é repleta de limitações e sentimentos que se confundem com 

oscilações próprias da vida, revelando um mundo que se mostra ora de forma positiva, ora de 

forma negativa, com modificações dos hábitos de vida, restrições físicas e dependência. 

Também ocasiona impactos subjetivos na relação com o mundo, a exemplo do medo, 

angústia, desesperança perda de autonomia, sensação de impotência e isolamento, dentre 

outros (SOARES; SANTANA; MUNIZ, 2010). 

Para os participantes desse estudo uma revelação dolorosa: 

 

Praticamente muda tudo, porque quando você chega a descobrir a doença a 
sensação é muito ruim. Quando eu recebi a notícia veio àquela sensação de medo, 
de angústia [...] porque a gente pensa logo na morte, né? Mesmo sabendo que tem 
chances de curar, mas logo no início a gente só pensa no pior [...] (Idoso 1). 
 
 
Olha, é muita coisa assim que muda logo quando a gente descobre né? Depois a 
gente vai se acostumando, mas é bem difícil. Quando o doutor falou assim que eu 
tinha câncer, que ia ter que fazer o tratamento pra ficar boa, eu tomei aquele susto, 
fiquei impressionada, com medo. [...] não sabia direito o que era, só sabia que é um 
tumor que pode até matar [...] (Idosa 5) 
 
 
.[...] tristeza, desânimo e aquele medo de morrer, de ficar em cima da cama, de dar 
trabalho pros outros, de não poder fazer as coisas que a gente gosta. (Idosa 3) 
 

 

Receber o diagnóstico do câncer é difícil, medo e angústia envolve o ser neste 

momento, mesmo diante de possibilidades de cura, o estigma e a falta de conhecimento rodeia 

o imaginário das pessoas sobre a doença, gerando sensação de estranheza, fazendo-os remeter 

a finitude da vida. Este dado é corroborado por Costa e Leite (2009), e todos os idosos 

participantes do estudo relataram esses sentimentos ao receber o diagnóstico.  

Alves (2013) relata ainda que devido ao impacto da descoberta do câncer é comum 

perceber nas pessoas a negação da doença e a dificuldade em verbalizar sobre ela com outras 

pessoas, a exemplo das falas: “[...] você nem quer acreditar, acha que o médico errou [...] é 

difícil até falar o nome e falar sobre ela. (Idoso 1)”;  “[...] quando descobre logo é triste, você 

nem acredita e ainda prefere nem falar sobre o assunto porque a primeira coisa que vinha na 

cabeça era que ia morrer, que eu tinha pouco tempo de vida [...]” (Idosa 2); “Quando descobre 

logo a gente fica meio sem querer acreditar. Eu levei um tempo pra aceitar que estava com 

câncer. Achava que tinha sido erro médico [...]” (Idoso 4).  

A descoberta do câncer nessas falas foi também marcada pela negação, como algo que 

não poderia estar acontecendo e que se tratava de um erro médico; e também, a dificuldade 
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em verbalizar sobre a doença, por esta remeter a própria finitude da vida. O câncer tem um 

sinal informante de doença que mata e por isto, é proibido falar sobre ele. Ninguém sabe ao 

certo como inicia. Então, se ignora. Este pensar faz parte de um histórico cultural de doença 

maldita, o que se deve a pouca difusão de informações até meados do século passado sobre a 

doença. Daí as pessoas idosas e mais idosas ainda trazerem consigo o registro de ser 

preferível não falar sobre a doença para não atraí-la ao seu meio de vivência. 

 A negação é um mecanismo de defesa, temporária, usado como estratégia para 

bloquear experiências desagradáveis que ameaçam a pessoa, mas não se trata de uma fase 

definitiva, e sim uma etapa de um processo vivencial, que poderá logo ser substituído por uma 

aceitação parcial ou total ( SILVA, 2001).  

É importante ressaltar que todos os idosos participantes deste estudo relataram que o 

diagnóstico foi marcado pela negação da doença no meio de pertencimento, e, conforme 

exposto na categoria anterior, pela dificuldade em verbalizar sobre esta. Por outro lado, 

expressam que se tratou de uma fase de adaptação e que mais tarde, aceitou e compartilhou 

com a família. O que foi importante para minimizar os sentimentos de desconforto para 

enfrentar o tratamento como: “[...] tem mesmo que encarar a realidade e buscar viver nela [...] 

é melhor aceitar [...] a gente se sente mais forte quando tem o apoio dos outros” (Idoso 1); “ 

[...] aceitar o problema e encarar de frente foi melhor [...] um ajuda o outro a se fortalecer, 

divide o sofrimento, os problemas, a gente sofre menos assim” (Idoso 3). 

Outro importante aspecto a ser destacado e que a literatura atual aborda é que o 

tratamento do câncer juntamente com sua evolução causam limitações e prejuízos ao bem-

estar geral, interação social e satisfação dos pacientes. Trata-se de limitações, principalmente 

de ordem física que aumentam com o avançar da idade decorrente do processo de 

envelhecimento (PILGER; RAMPARI; WAIDMAN; CARREIRA, 2010). 

Assim, atividades simples que anteriormente eram desenvolvidas com prazer, passam 

a ser limitadas e até evitadas com a evolução da doença. Em algumas situações a doença 

condiciona a uma vida fechada no lar, situação quase sempre relacionada à perda da 

mobilidade, diminuição da acuidade visual, perda da força motora, dentre outros. Uma 

situação que lhes impõe limitações e intensificação de sentimentos de tristeza e frustração 

(PILGER; RAMPARI; WAIDMAN; CARREIRA, 2010; SILVA, 2007; VESENTIN; 

LENARDT, 2010). 
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[...] Muitas coisas eu deixei de fazer porque eu não posso mais pegar peso. Faço 
pouca coisa agora, devagarzinho vou fazendo. Lavo um prato, faço uma comida e 
vou descansando, agora roupa eu não lavo mais, não aguento. Eu queria. Gosto de 
lavar roupa, deixar tudo limpinho do meu jeito, mas eu não aguento. Eu também 
costurava muito, fazia flor, fazia muito enfeito, fazia colcha, aí tive que deixar de 
fazer isso tudo. Aí a vida da gente vai ficando um pouco triste porque não é mais 
como a gente era antes [...] Eu acho que minha vida tá mais curta e ai vai 
enfraquecendo mais ainda [...], e agora começou o problema de novo e eu vou 
passar pelo mesmo sofrimento, muita dor, muitos tratamentos, operação, rádio, 
muitas idas no hospital [...] (Idosa 2) 
 
 
[...] Subir na casa ai para consertar não vou mais,nem no banco pegar o dinheiro, 
meu filho vai, agora é ele. [...]. O que eu sinto de maior mudança é as coisas que eu 
fazia antes que agora eu não posso mais fazer mais [...] (Idoso 3). 

 

Nas falas dos idosos, é possível perceber o sofrimento psíquico que as limitações 

decorrentes da doença lhes impõem à realização de tarefas simples e prazerosas do cotidiano, 

o que os fazem sentissem inútil, a exemplo, cuidar da casa, lavar roupa, costurar, consertar o 

telhado da casa, sair para resolver problemas pessoais, dentre outros. Ao experimentar essa 

“limitação de autonomia” o idoso pode manifestar baixa autoestima podendo até mesmo 

sobrevir uma depressão (VESENTIN; LENARDT, 2010). 

A idosa 2 para além do sentimento de finitude expresso existe também a readaptação 

às rotinas do tratamento. Esta rotina exigiu saídas de casa, reajuste financeiro, mudanças nos 

padrões alimentares e de sono, o que para ela é visto como incômodo, tornando-se motivo de 

tristeza e desânimo, características que convergem para depressão. A expressão “[...] começou 

o problema de novo [...]” é como se toda a medida terapêutica adotada anteriormente, não 

fosse suficiente para a obtenção da cura, algo decepcionante e que leva a idosa a ver de forma 

mais penosa à perspectiva de um novo ciclo de tratamento. 

Adaptar-se às rotinas do tratamento é necessário, contudo, este se dá diante de 

sentimentos de tristeza pelos idosos. Neste enfrentamento, existem elementos comuns e 

elementos singulares à experiência de cada um e marcam profundamente a vida das pessoas 

de modo que Costa e Leite (2009) destacam que, nem todo idoso encara as mudanças da 

mesma maneira pondo em observação o meio cultural em que está inserido, sua expectativa, 

experiência subjetiva e percepção a cerca do processo saúde-doença. 

Assim, em um país de dimensões continentais e de multiculturalidade como o Brasil é 

dado a serem observado na ciência do cuidado humano, os saberes-fazeres das pessoas em 

seus valores culturais de influência indígena, africana e europeia. O olhar, então, precisa 

perspectivá-la em seus saberes culturais, daí a abertura deste olhar para enxergar o processo-

texto-contexto de estar-se com câncer. Pois, cada pessoa tem em seu contato com o câncer 
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uma maneira singular de experimentá-lo e esta pode ser percebida das mais variadas formas. 

Nesta categoria as mudanças do cotidiano e o medo foram as expressões humanas que mais se 

manifestaram. 

  Destas expressões, a presença da família tornou-se o bálsamo para o enfrentamento 

do diagnóstico e da convivência com o sofrimento imposto pelo câncer, e segundo Vesentin e 

Lenardt (2010), a presença da família proporciona o suporte necessário e a segurança da qual 

precisam para vencer as etapas da aceitação do diagnostico a readaptação de um novo 

tratamento quando necessário, o que a constitui como o primeiro e mais atuante suporte 

social. 

 

5.3 CATEGORIA 3 - O SUPORTE ESPIRITUAL, EMOCIONAL E SOCIAL NA 

DINÂMICA DO SISTEMA FAMILIAR NO ENFRENTAMENTO DO CÂNCER. 

 
A descoberta do câncer no sistema familiar representa grande impacto no seu processo 

de viver humano, por vezes provocando desestruturação e desequilíbrio em sua dinâmica, por 

seus subsistemas perceberem-se incapacitados para o enfrentamento do problema, gerando 

desordem que convergem para situações de tensão familiar e de sentimentos desconfortantes. 

Esses podendo sobrevir em adoecimento de um ou mais membros em decorrência de 

situações de ansiedade e apreensão. O viver sob tensão e ansiedade faz com que a família 

também precise de suporte social de modo a manter-se fortalecida para continuidade dos 

cuidados ao ente familiar idoso com câncer. 

Aonde buscar este suporte social? Para as famílias deste estudo, este suporte veio 

primeiramente de sua energia interior de crença espiritual – o eu self.   

Conforme Mohana (1967), em situações de enfrentamentos dolorosos, sentimentos 

desconfortantes e conflituosos rodam o ser, alude-se a necessidade de uma crença ou 

espiritualidade pela busca do sentido das coisas e o indivíduo é tomado por uma força interior 

sublime que o conduz às atividades superiores, que lhes proporciona segurança, conforto e 

bem-estar – condições benéficas à unidade biopsicossocial. 

Assim, é no contexto da espiritualidade – no eu interior a priori –, que a família 

encontra suporte ao sofrimento causado pela descoberta da doença em um de seus membros. 

Segundo Boff (2008) a espiritualidade é o alimento que no humano traduz-se em fonte 

de onde jorra a vida, buscando a sua valorização em todas as suas formas, evoca e guarda sua 

sacralidade, defende e promove sua perenidade de ser existencial humano.  
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A espiritualidade, conforme Huf (2002) está relacionada à individualidade de cada ser 

humano, constituída pelos pensamentos, emoções e relacionamentos interpessoais, vinculada 

ao existir da pessoa que transcende a si mesma em busca do sentido da vida. Ela caminha pela 

fé, ancorada em um Ser Superior o qual para os participantes deste estudo foi Deus e Jesus 

Cristo.  

A fé, bem como a confiança em Deus, transforma o medo e o sofrimento de perda do 

ente parental em aumento da esperança e de certeza da superação, diante da fragilidade de ser-

si humano em estado de vulnerabilidade, como enunciam os participantes:  

 

Nessa hora a gente se agarra mesmo em Deus. [...] Eu ia muito na  igreja com ele, 
mas agora que tá ruim das vista e escutando pouco ai não vamos mais, porque eu 
também tô com meus pés assim que doe muito e aí a gente conta mais com as 
orações dos irmãos que vem aqui e não faz diferença não, é fé do mesmo jeito, tudo 
que fala de Deus é importante para nós. (Família 3 – Esposa) 

 

Só mesmo Deus me ajudando mesmo, Ele é a minha força. Eu faço oração. [...] 
muita oração, é orar, é pedir e confiar isso que dá força. Os irmãos da igreja vêm 
muito aqui fazer oração, vem saber como tá minha saúde, conversam uma glória. A 
força que a gente recebe mais assim é deles mesmo. É isso, a força maior vem de 
Deus e da família, a família é quem mais fortalece nessa hora depois de Deus, 
porque família é família, né? E mesmo que brigue todo mundo se une na hora do 
sufoco. (Idosa 2) 
 

As famílias se agarram em fé e confiança a um ser superior – Deus –, o qual segundo 

elas é o único capaz de trazer de volta ao contexto relacional-familiar a saúde do seu sistema 

em sua globalidade. Na fé e na esperança encontraram o conforto para a dor e a angústia. 

Através da fé passaram a sentirem-se mais seguras diante da realidade de conviver com o 

câncer.  

As famílias ressignificam a fé no Divino como um meio de suporte e sustento 

fundamental aos momentos de dor e sofrimento causados pela doença e o tratamento do ente 

parental. Por vezes, percebendo-se como ser limitado e finito, passa a buscar no Ser superior a 

força para a transcendência de si mesma. 

Ao olhar para essas falas e o significado que ela nos conduz a compreender, dar-se-á 

maior valorização à espiritualidade no âmbito da saúde, das relações humanas existentes e dos 

cenários que permeiam o viver/conviver humano em suas mais variadas maneiras, em 

destaque com-viver-vivência o câncer. 

A relevância da fé e esperança está no próprio contexto existencial humano, por 

formar um elo com o Divino, com o outro e com tudo o que o cerca. Este humano encontra-se 

ancorado na família, que não se estabelece apenas por consanguinidade, mas, sobretudo, pelas 
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relações afetivo-proximais. Dessa maneira, entende-se que a fé corrobora para o 

enfrentamento das adversidades e possibilidades de busca de significados para a vida, 

mostrando-se como influência positiva no comportamento da família. 

Neste direcionamento, Nascimento et al. (2010) e Teixeira e Lefévre (2007) 

concordam que a fé é fonte de esperança e conforto, de aceitação e de enfrentamento da 

condição de vivência de famílias na convibilidade com o câncer ou outras doenças agudas e 

crônicas, e que a partir da espiritualidade há uma maior compreensão-clareza da vida e da 

morte. 

Deus, neste processo é emanado de sentimentos e percepções, está intimamente ligado 

à busca pela terapia, amenização do sofrimento, ou mesmo a cura da doença. Mas, também a 

Ele é transferida a responsabilidade do processo de “adoecer”, sobre caindo-lhe todas as 

coisas - permitir que se vivenciasse o enfrentamento da doença. Este fato é evidenciado 

mediante relatos de sentimentos de resignação: “[...] Deus tem um propósito para a vida da 

gente, eu acho que se a gente passa por aquilo é porque foi ordem de Deus.” (Família 3 – 

Esposa); “[...] Eu penso assim, se isso tá acontecendo comigo é porque era pra acontecer [...] 

foi a vontade de Deus (Idoso 3). 

Ser resignado é entendido segundo Ferreira (2009) como ser que se submete à vontade 

Divina. Na concepção filosófica entende-se como uma decisão livre de se conformar com a 

situação (FREIRE, 2008). Assim, resignação e confiança são dois sentimentos que inundam o 

ser-si família no enfrentamento do câncer. 

Neste processo de enfrentamento da doença o suporte social também se fez notar, o 

qual adveio por primeiro, do próprio sistema familiar – dos seus subsistemas –, da união dos 

seus membros, da participação de cada um no cuidado, do apoio que estabeleceram entre si 

para amparar e dar força um ao outro, da busca por estratégias de enfrentamento da doença 

lhe atribuindo significados a partir de conceitos, para além de natureza biológica, alcançando 

as de natureza sociocultural e espiritual, este último como observado nas linhas precedentes.  

Aquino et al. (2011),  consideram que o suporte familiar é fundamental para a 

manutenção da integridade física e psicológica das pessoas. Seu efeito é percebido como 

benéfico, no membro da família que o recebe, permitindo-lhe sentir-se reconhecido, amado, 

acolhido e participante de uma rede em que há trocas de informações, em que os recursos são 

partilhados, favorecendo assim, o bem-estar psicológico. Gimeno (2001) salienta tratar-se de 

valores mediados por uma concepção de família culturalmente valorizada onde o sentimento 



88 
 

 
 

de pertença favorece a ética e a moral familiar na manutenção de sua historicidade cultural de 

amor, respeito, solidariedade e gratidão. 

Segundo Malta, Schall e Modena (2008), a família deve ser entendida como 

mediadora do processo de atenuação dos efeitos da doença, ressaltando a importância desta 

enquanto provedora de necessidades emocionais, físicas e psicológicas, visto que permite que 

seus membros se sintam valorizados e compreendidos, no intuito de produzir, reunir e 

distribuir recursos para a satisfação dessas necessidades. Estes autores salientam que mediante 

os sentimentos e percepções impostas pela doença, os membros familiares tornam-se 

indispensáveis como suporte um ao outro. Este acontecimento foi observado neste estudo, no 

que os participantes enunciaram:  

 

Meu filho é meu porto seguro, ele que faz tudo pra mim, uma benção. Minha filha 
ela não mora aqui, não pode tá aqui direto, mas sempre liga, ajuda nas despesas, e 
quando dá ela vem me ver [...], a ajuda é mais essa mesmo, da família, um ajudando 
o outro [...] dando força [...] a ajuda maior é essa mesmo [...] (Idosa 5) 
 
 
Uma coisa que eu acho muito importante na família, a união. [...] Quando a gente 
sente que é querido assim, o amor da família fortalece, principalmente, na doença 
que é quando a pessoa tá mais debilitada  fisicamente e até mesmo mentalmente [...] 
aqui todo mundo ajuda como pode e ninguém se senti sozinho [...] (Família 3 – 
Filho) 

 

 Nas falas é possível observar a importância do apoio familiar entre os subsistemas no 

enfrentamento da doença. A percepção do apoio que puderam encontrar entre seus membros 

representou fonte de fortalecimento e conforto na superação das adversidades impostas pela 

doença. A união dos subsistemas criou uma rede de suporte mútuo em que essas pessoas 

puderam se sentir amparadas pelas pessoas que amam e vivenciam no mesmo espaço-tempo a 

dificuldade de viver/conviver com o câncer.   Neste particular, a família configura-se em um 

espaço onde seus membros interagem e apoiam-se mutuamente, reforçando a sustentação de 

estudiosos de família (ALARCÃO, 2006; ELSEN, 2002; GIMENO, 2001; CARTER; 

McGOLDRIK 1995; LÉVI-STRAUSS, 1986) 

O suporte familiar caracteriza-se por manifestações de atenção, carinho, diálogo, 

liberdade, proximidade afetiva, autonomia e interdependência existente entre os integrantes da 

família. Trata-se de relações que demonstram que quanto maior a percepção nas 

demonstrações desses sentimentos por parte da família, menor será o estresse psíquico de seus 

membros. Em consequência, maior será a autoestima e o bem estar psicológico (CAMPOS, 

2004). 
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 Para as famílias deste estudo, o suporte social, não ficou restrito ao sistema familiar, 

de modo que outras pessoas de vínculos proximais por afetividade passaram a fazer parte do 

enfrentamento da doença como vizinhos, amigos e membros de igrejas e alguns parentes da 

família extensa: 

 

[...] Recebemos muita ajuda da vizinha que trabalha na DIRES1 e quando a gente 
precisa de uma coisa ela dá suporte e nosso vizinho que tem carro ai quando 
precisa ele ajuda a gente nesse sentido ai. [...] os irmãos lá da igreja que ele 
frequentava [...] (Família 3 – Filho) 

[...] os remédios a gente compra com dinheiro que minha prima manda pra 
comprar, e ela também ajuda quando precisa fazer exame e meu irmão que ajuda 
na despesa pra levar ele pra Itabuna, tem a aposentadoria dele também que sempre 
ajuda a pagar alguma coisa ou uma passagem de ônibus ou gasolina quando o 
vizinho que tem carro aqui do lado se oferece pra levar [...]. Graças a Deus tem 
muita gente de coração bom que gosta dele e ai ajuda como pode. (Família 3 – 
Filha)  

 

A sensibilidade do ser humano, nesta situação específica, produz um sentimento de 

comoção, de ajuda e de solidariedade, passando a integrar a família de forma menos direta, 

tornando-se parte do processo de cuidados – unidos em prol da saúde e bem estar da pessoa 

em enfrentamento do câncer –, criam uma rede de suporte social e emocional, a qual segundo 

Biffi e Mamede (2004), possui influência sobre as relações interpessoais e a superação de 

dificuldades.  

A busca por estratégias que minimizem o sofrimento da convibilidade com o câncer 

através da espiritualidade, da família e do círculo social de apoio tornam-se redes que 

empregam sentido à luta pela vida e superação de limites e que ganham notoriedade a cada 

etapa vencida, no medo transformado em esperança, na angústia convertida em coragem e na 

força à luta pela vida.  

 Entretanto, o sistema de saúde na concepção das famílias deste estudo, esteve na 

contramão do apoio ao sistema familiar, distanciando-se dos princípios de integralidade, 

universalidade e equidade. As famílias sentiam-se ‘órfãs’, pois encontravam dificuldades à 

marcação de exames e consultas com o médico do Programa de Saúde da Família para a 

pessoa idosa em adoecimento e na atenção as demandas familiares.  

 

Não tivemos nenhum apoio do serviço de saúde, no início tivemos muita dificuldade 
para conseguir marcar os exames, tivemos que correr atrás e correr muito. A 

                                                 

1 Referiu-se a 13ª Diretoria Regional de Saúde (13ª DIRES). 
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situação dela era urgente, porque ela já tinha feito uma cirurgia, já estava vazando, 
já estava com cheiro desagradável [...] nunca tinha vaga e só depois de muito 
apelar é que conseguiu uma vaga para encaixar porque é muito difícil conseguir 
uma vaga para esse tratamento (Família 1 – filha) 

 

Do serviço de saúde a gente não recebe ajuda, nem marcar os exames dele, nem 
para comprar os remédios, nada mesmo. A gente não consegue nem marcar nada lá 
no posto, tem que se virar mesmo pra conseguir [...]. (Família 3 – Filha) 

 

Ajuda do serviço de saúde temos não, nenhuma. É difícil até marcar exame lá no 
posto, quase nunca tem médico. Tem só a enfermeira que fica lá, mas a gente sente 
a necessidade de passar pelo médico também. (Idosa 2) 

 

Nessas falas, as famílias expressam sua angústia à falta de apoio dos serviços de saúde 

na atenção básica, em um momento de fragilização, vulnerabilidade e sofrimento, no qual a 

atenção proximal dos profissionais de saúde poderia minimizar as tensões da busca pelo 

tratamento da doença. Por outro lado, o que elas enunciam é a total falta de apoio, e esta, por 

seu turno, favorece o surgimento de doenças aos membros da família que vivenciam 

sentimentos desconfortantes com o diagnóstico e o tratamento do câncer ao ente familiar 

idoso, podendo-lhes desencadear estresse e sofrimento emocional, os quais podem convergir 

para uma multivariedades de sintomatologia clinica à instalação de doenças. Estas, podendo 

tensionar ainda mais o processo de viver humano familiar, pois afetando o cuidador ou 

cuidadores impactará nos cuidados do sistema familiar em seu todo, nas demandas e oferta de 

cuidados uns aos outros. 

Sobre esse distanciamento ou descuido do sistema de saúde, Marin, Storniolo e 

Moravcik (2010) relatam que o modelo de atenção à saúde predominante, por muitas décadas 

caracteriza-se pela fragmentação do cuidado, centralizado no profissional médico e na 

dificuldade de acesso da população com menor poder aquisitivo. Desta forma, não se tem 

conseguido lograr êxito aos diversos e complexos problemas de saúde demandados pela 

população. 

Em consonância com o enunciado acima, Silvestre e Costa Neto (2003), afirma que a 

saúde no Brasil foi passiva de grandes avanços, principalmente sobre enfoque da 

universalização, integralidade, descentralização e de participação popular, porém o modelo 

assistencial é ainda baseado no biologicismo o que culmina em pouca cobertura e alto custo 

nos recursos. 
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Os enfrentamentos evidenciados pelas famílias deste estudo permitem direcionar o 

olhar para medidas que promovam transformações no cotidiano dos serviços de saúde de 

modo ao alcance dos princípios do SUS, comprometidos com a defesa individual e coletiva. E 

assim, devem possuir sintonia entre a situação de saúde apresentada pela população e a forma 

como se estrutura o sistema para que possa responder de maneira específica e satisfatória 

(OPAS, 2011).  

Complementando, Silvestre e Costa Neto (2003) afirmam que é necessário que o 

profissional de saúde tenha uma visão sistêmica do indivíduo e família, trabalhando com suas 

necessidades, valendo-se de uma prática tecnicamente competente e humanizada, com ações 

de promoção, proteção e recuperação da saúde na integralidade do sujeito, convergindo para 

redes de redes de proteção à saúde, e, principalmente, para o suporte social das famílias, tão 

necessário diante das doenças crônicas, em destaque o câncer. 

Estamos conscienciosos de que o fenômeno é complexo, mas a partir desde estudo e 

da ampla revisão de literatura empreendida, constatamos o quão fundamental se faz para a 

família ter apoio que a possibilite conduzir o processo de cuidado de forma mais assertiva e 

harmoniosa através do suporte social da própria família, da igreja, de amigos e do serviço de 

saúde, os quais podem contribuir para melhorar suas condições de saúde física e mental, 

enquanto sistema de saúde primeiro entre seus membros, no processo de enfrentamento da 

doença crônica – o câncer no ente parental idoso. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

    

 

 

A ciência será sempre uma busca, jamais um 

descobrimento real. É uma viagem, nunca uma 

chegada. 

 

(Karl Poper) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Alcançar esta etapa foi uma atividade laboriosa, mas extremamente prazerosa na busca 

por compreender a dinâmica de relações da família no cuidado à pessoa idosa com câncer. Foi 

possível evidenciar que esta é uma ocasião de grande impacto à família de significativos 

sentimentos, sensações, simbolismos e enfrentamentos.  

Para alcance dos objetivos do estudo foi necessário a construção de bases sólidas, 

abrangentes que enlaçaram a pessoa idosa, a compreensão da família como sistema aberto e a 

dinâmica de inter-relações do sistema familiar em sua dimensionalidade contextual com a 

doença crônica. As inquietudes deste estudo atuaram como propulsoras para descortinar tais 

sentidos, e assim, alcançaram os objetivos propostos. 

Primeiramente, buscamos descortinar saberes, alcançando o conhecimento sobre o 

estado da arte, conduzindo a um aprofundamento sobre o envelhecimento, o contexto atual do 

câncer e a vivência-experiência da família no contexto do adoecimento da pessoa idosa com 

câncer, constituindo-se em elemento norteador do estudo. 

 Nessa trajetória foi necessário nos embebermos dos conhecimentos dos autores que 

abordam o envelhecimento humano em seu processo natural e de fragilidade, dados 

epidemiológicos, contextuais e definições gerais sobre o câncer, e a família no contexto do 

enfrentamento da doença crônica – câncer. 

Conhecer o estado da arte, sobre o tema proposto, foi imprescindível para a 

identificação das lacunas existentes nas pesquisas científicas referentes à dinâmica de relações 

da família no cuidado à pessoas idosas com câncer. Ao observamos os diversos estudos 

realizados por outros autores pudemos perceber os espaços incompletos e a necessidade de 

investigações que contribuíssem para o seu preenchimento. Dado este que justifica a citação 

de artigos científicos com mais de cinco anos de publicação, visto a carência de estudos mais 

atuais sobre o tema abordado. 

O referencial teórico utilizado nesta pesquisa subsidiou a compreensão do fenômeno 

estudado, através dos estudiosos das áreas das Ciências Sociais e das Ciências da Saúde, 

numa abordagem que possibilitou a compreensão da descoberta e enfrentamento familiar com 

o câncer para além de uma experiência biológica, visto que, o ser humano, um ser 

multidimensional necessita de cuidados que o contemple integralmente. 

No entanto, para desvelar o fenômeno e melhor compreendê-lo foi imprescindível o 

percurso metodológico adotado na abordagem qualitativa, exploratória e descritiva. Este, 
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mediado pela utilização de vários instrumentos e cruzamento de técnicas que possibilitaram o 

alcance do objetivo proposto. O percurso metodológico ancorado nas ideias de Miles e 

Huberman foi ímpar para alcançar essa fase do estudo, ou seja, suas considerações tendo em 

vista seu relatório final. 

A profundidade das informações foram alcançadas, captadas e percebidas por meio da 

sensibilidade do ser pesquisador aberto à complexidade existencial humana para o alcance 

mais próximo do delineamento da realidade, registro, análise e interpretação dos dados, que 

permitiu a análise de atitudes, sentimentos, expectativas, emoções, valores, opiniões e 

situações vivenciadas pelos sujeitos da pesquisa, contemplando os objetivos traçados. 

Essa compreensão enlaça ainda, aspectos relacionados a sentimentos, emoções e 

vivências, que representam a intersubjetividade humana, esta também identificada nos estudos 

sobre o estado da arte da temática estudada. A transversalidade entre a revisão de literatura e o 

referencial teórico, contribuiu significativamente para compreender a complexidade que 

envolve o ser familiar e pessoa idosa  no enfrentamento do câncer.  

Assim, no imbricamento teórico-metodológico da utilização do modelo interativo de 

análise de dados, foi possível a análise compreensiva e o alcance dos resultados a partir de 

três categorias intituladas: “Ser sistema familiar: do desvelamento ao cuidado, ao ente 

parental com câncer”, “A pessoa idosa e a descoberta de estar com câncer: mudanças no 

processo de viver humano” e “O suporte espiritual, emocional e social na dinâmica do sistema 

familiar no enfrentamento do câncer”.  

O enovelar dessas categorias revelou que no início o câncer significa um diagnóstico 

maldito para a família. No entanto, logo esta percebe que se trata de uma realidade que 

precisa ser vivenciada, mesmo diante das dificuldades impostas pela doença. O 

funcionamento da família passa a girar em torno do adoecer do ente parental, de forma que 

todos seus integrantes são afetados pela nova situação que a expõe a constantes 

enfrentamentos causadores de estresse. 

A experiência da doença é vivenciada por todos os membros da família, de forma 

complementar e interdependente, onde as inter-relações entre estes possibilitaram um 

reajustamento na dinâmica familiar à sobrevivência frente à doença. 

As famílias deste estudo se organizaram para cuidar de tal forma que necessitaram 

priorizar o tratamento da pessoa idosa e assim tiveram que abrir mão do emprego, dos 

estudos, e até mesmo de constituir a própria família em prol da manutenção do sistema, sem 
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se lamentarem por isso. Pelo contrário, mostrando-se satisfeitas com a escolha em cuidar do 

familiar com mais atenção, dedicação e zelo. 

Os resultados também apontam que para a pessoa idosa, o câncer é um difícil e 

doloroso enfrentamento, marcado inicialmente pela negação da doença. No entanto, 

expressam que se tratou de uma fase de adaptação e que mais tarde, aceitou e compartilhou 

com a família. Uma das maiores dificuldades enfrentadas foram as limitações impostas pela 

doença, as quais os condicionaram a uma vida mais fechada no lar, impedindo-os de realizar 

atividades simples antes concretizadas com prazer, como: costurar, lavar a louça, cuidar da 

casa, consertar eventuais problemas na estrutura da casa, ir ao banco receber a aposentadoria, 

dentre outras.  

Neste enfrentamento, as pessoas idosas e seus familiares puderam contar com o 

suporte social advindo primeiramente do seu eu self – a energia interior de crença espiritual. 

Ancoram-se na espiritualidade, na força de um ser superior com fé e esperança para o alívio 

das suas angústias, medos e sofrimento. Conferiram a Deus o poder e a responsabilidade para 

aliviá-los o sofrimento e trazer ao ambiente relacional familiar saudável o ente querido em 

estado de desvio de saúde. O suporte social também sobreveio do próprio sistema familiar, do 

apoio que estabeleceram entre si para amparar e dar força um ao outro; e de outras pessoas de 

vínculos proximais por afetividade como vizinhos, amigos e membros de igrejas e alguns 

parentes da família extensa. 

Entretanto, essas famílias não encontraram suporte no sistema de saúde. Depararam-se 

com dificuldades à marcação de exames e consultas com o médico do Programa de Saúde da 

Família para a pessoa idosa em adoecimento e na atenção as demandas familiares. 

Nesta perspectiva, ao direcionar a atenção aos enfrentamentos dessas famílias, surge a 

necessidade de um cuidado especial, que envolva o zelo, desvelo, atitude e solidariedade, 

como aspectos que abranjam o cuidado profissional, o olhar para a multidimensionalidade 

humana, afastando-se do modelo biomédico e estabelecendo como foco de cuidados o ser 

humano e suas multirrelações existenciais.  

Este é um aspecto possível de ser trabalhado junto à equipe de saúde, no sentido de 

cuidar às famílias vivendo em situação de enfrentamento com a doença crônica, tornando-se 

necessárias, medidas capazes de amenizar o impacto da doença.  

Desta forma, a partir do conhecimento do impacto e das repercussões do câncer, na 

vida das pessoas idosas e suas famílias, os profissionais poderão planejar as suas ações de 

modo a assistir concomitantemente paciente e família, cada um em suas dimensões, seja 
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psicobiológias e/ou biopsicossociais e espirituais, oferecendo-lhes apoio e promoção de sua 

saúde. 

A busca pela promoção da saúde integral às famílias, ainda é uma realidade pouco 

praticada pelos serviços e profissionais de saúde, fazendo-se necessário, a implementação das 

ações de Políticas Públicas de Saúde já existente para que possam atender a esta demanda, 

cada vez maior no cenário nacional, exigindo para tanto, os direcionamentos que contemplam 

o ser familiar e pessoa idosa com câncer como sujeitos que necessitam de cuidado. 

Entretanto, cabe ressaltar que o atendimento dessas necessidades não é apenas uma 

responsabilidade dos profissionais de saúde, mas também dos gestores da saúde e da 

administração pública. O reconhecimento das necessidades das famílias sob o enfrentamento 

do câncer como foco de atenção assistencial implicará em mudanças fundamentais na visão e 

na organização dos serviços e instituições de saúde de forma a possibilitar o estreitamento dos 

vínculos com os profissionais de saúde das unidades locais, bem como o mais fácil acesso aos 

serviços e inserção do cuidado no contexto familiar em sua totalidade. 

Compreende-se, deste modo, que se faz necessário ainda, a formação de profissionais 

sensíveis e capazes de redesenhar o contexto de sua ação cuidativa frente às experiências e 

sentimentos das pessoas idosas e seus familiares, percebendo que este é um momento de 

difícil enfrentamento, e para tanto, estes necessitarão de apoio e suporte emocional para o 

desenvolvimento da resiliência. 

A compreensão que se obteve com este estudo diante do ser familiar e pessoa idosa 

em enfrentamento do câncer não se dá por encerrado, antes, porém, indica caminhos para que 

novos estudos possam emergir, trazendo novas contribuições para uma área de conhecimento 

ainda pouco explorada, porém com um universo vasto a ser descoberto.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O presente termo em atendimento às Resoluções 196/96 e 466/12, ambas do Conselho 

Nacional de Saúde, destina-se a esclarecer ao participante da pesquisa intitulada: “Dinâmica 

das relações da família no cuidado à pessoa idosa com câncer”- desenvolvido sob a 

responsabilidade da mestranda Flávia Farias Santos, do curso de mestrado em Enfermagem 

da UFBA, orientação do docente Drº Álvaro Pereira da Escola de Enfermagem da UFBA, e 

co-orientação da docente Drª Luzia Wilma Santana da Silva da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia - UESB, os seguintes aspectos:  

 

 

Objetivos 

 

 Geral:  

Analisar a dinâmica de relações da família no cuidado à pessoa idosa com câncer 

 

 Específicos:  

 

4. Identificar os tipos de relações e interações que permeiam o cotidiano vivencial da 

família em enfrentamento do câncer em familiar idoso 

5. Descrever como o câncer em pessoa idosa interfere na dinâmica relacional da família  

6. Compreender como a família se reorganiza para os cuidados à pessoa idosa com 

câncer 
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Metodologia 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa. Será 

realizado na cidade de Jequié-Ba. Os participantes da pesquisa serão 5 pessoas idosas com 

câncer e seus familiares com idades entre 18 e 60 e mais anos que residam no mesmo 

domicílio da pessoa idosa. Considerará para tanto, a saturação dos dados. Esta pesquisa 

seguirá os referenciais básicos de autonomia, não maleficência, beneficência e justiça e os 

aspectos éticos conforme disposto na Resolução 196/96 e Resolução 466/12 ambas do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) que regulamenta as práticas em pesquisas com seres 

humanos. A coleta de informações será através de entrevista semiestruturada, Círculo de 

Thrower e Psicofigura de Mitchell com as pessoas idosas com câncer e seus familiares; e o 

diário de campo para anotações das impressões da pesquisadora.  

 

Justificativa e relevância 

Compartilhar conhecimentos com a comunidade científica e em geral, 

principalmente profissional da área de saúde acerca da dinâmica de relações da família no 

cuidado à pessoa idosa com câncer, os sentimentos vivenciados pelas famílias no processo de 

adoecimento, também as dificuldades, enfrentamentos e adaptações na vivência da doença, 

tanto para os familiares cuidadores como para a pessoa idosa. Ainda, a partir dos resultados 

encontrados, proporcionar às famílias uma assistência qualificada, que lhes ofereça condições 

físicas e psicológicas para o enfrentamento dos seus medos, ansiedades e incertezas, 

entendendo que necessitam de apoio para enfrentar a situação de enfrentamento do desvio de 

saúde no seio familiar.  

 

Desconfortos e riscos  

 Não haverá riscos para os participantes, mas acreditamos que possíveis desconfortos 

poderão existir, uma vez que a pesquisa envolve investigação de sentimentos e vivências 

pessoais e por se tratar de um momento em que as pessoas estarão emocionalmente abaladas e 

sensíveis frente a situação de cronicidade da doença. No entanto, respeitar-se-á os sentimentos 

dos participantes da pesquisa, de maneira que a entrevista só será prosseguida com sua 

permissão.  
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Confidencialidade do estudo e participação voluntária  

O anonimato e o sigilo com relação às informações prestadas serão garantidos aos 

participantess da pesquisa, buscando preservar sua identidade, bem como a condição de 

participação voluntária, livre de qualquer forma de remuneração, tendo o direito de, a 

qualquer momento poder ter a escolha de responder ou não aos questionamentos e de deixar 

de participar do estudo quando desejar.  Os dados obtidos não serão utilizados para outros fins 

que não os previstos no protocolo e/ou no consentimento. A divulgação das informações só 

será realizada de forma anônima e sendo os dados coletados, bem como os termos de 

consentimento livre e esclarecido mantidas na sala do Grupo de Estudos sobre o Cuidar em 

Enfermagem(GECEN) na Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, por um 

período de 5 (cinco) anos sob a responsabilidade do Prof. Pesquisador Dr. Álvaro Pereira. 

Após esse período, os dados serão destruídos. 

 

Benefícios 

Acreditamos que os resultados desse estudo poderão contribuir para uma visão mais 

ampliada e contextualizada do cuidar concomitante ao paciente e a sua família, uma vez que 

estes sofrem os impactos da doença, apresentando sentimentos e necessidades que poderão 

causar ‘desequilíbrio’ e desestruturação familial. Destaca-se que em nenhum momento será 

ferido o sigilo dos participantes envolvidos na pesquisa, resguardando sua identidade pessoal 

segundo rege a Resolução 196/96 e a 466/12. 

 

Dano advindo da pesquisa  

Se houver algum dano decorrente deste estudo, o tratamento será providenciado pelos 

pesquisadores responsáveis, sem qualquer ônus ao participante da pesquisa. No entanto, 

destaco que este é um tipo de estudo que não tem dentro dos aspectos metodológicos 

quaisquer indícios de dano às pessoas participantes da pesquisa. 

 

Participação voluntária 
 
Toda participação é voluntária, não há penalidades para aqueles que decidam não participar 

desse estudo. Ninguém será penalizado se decidir desistir de participar do estudo em qualquer 

época, podendo retirar-se da participação da pesquisa, sem correr riscos e sem prejuízo 

pessoal. O participante da pesquisa receberá o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

em duas vias, para as quais solicito a sua assinatura, caso concorde em participar. Destas duas 
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vias o participante ficará com o original e nós com a cópia. O participante não será submetido 

à coação, indução ou intimidação neste estudo. 

 

 

 Consentimento para participação:  

 

Eu estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Eu fui devidamente 

esclarecido quanto aos seus objetivos e procedimentos aos quais serei submetido. Os 

pesquisadores me garantiram disponibilizar qualquer esclarecimento adicional que eu venha 

solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer 

momento, sem que a minha desistência implique em qualquer prejuízo à minha pessoa ou à 

minha família, sendo garantido anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha 

identificação, bem como de que a minha participação neste estudo não me trará nenhum 

benefício econômico. 

 

Nós, ___________________________________________________, aceitamos livremente 

participar do estudo intitulado “Dinâmica das relações da família no cuidado à pessoa 

idosa com câncer”- desenvolvido sob responsabilidade da mestranda Flávia Farias Santos, 

do curso de mestrado em Enfermagem da UFBA, orientação do docente Drº Álvaro Pereira 

da Escola de Enfermagem da UFBA. 

  

 

 

 

 

Nome da Participante ____________________________________ 

 

 

Nome da pessoa ou responsável legal________________________ 

                                                                                                                           

                                                                                                                          Polegar 

                                                                                                                                                      

COMPROMISSO DO PESQUISADOR 
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Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É minha 

opinião que cada indivíduo entenda os riscos, benefícios e obrigações relacionadas a esta 

pesquisa. 

 

 

 

________________________________________      Salvador, Data: __/__/__ 

  Assinatura do Pesquisador 

 

Para maiores informações, pode entrar em contato com:  

 

Pesquisadora Principal: Flávia Farias Santos. 

 

Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia  - Campus Universitário do Canela. 
Av. Dr. Augusto Viana S/N, 7º andar . Bairro:Canela. Salvador Bahia. CEP 40110-060.  
Telefones: (71) 3283 7631 - Mestrado e Doutorado (71) 3332-4452 - Fax 
Endereço Eletrônico:pgenf@ufba.br 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

 ESCOLA DE ENFERMAGEM 

 

 

APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADO 

 

1. Dados sócio-demográficos 

 
Número da entrevista:___________ 
Abreviatura do nome:__________________________________________________              
Pseudônimo:______________________________ 
Sexo:  (  ) masculino                 (  ) feminino 
Idade: _______________ 
Cor: (  ) Branca     (  ) Preta     (  ) Parda   

     Estado civil: (  ) Casado (  ) Solteiro (  ) Viúvo (  ) Separado (  ) Outros__________  
Religião: (  ) católica  (  ) evangélica  (  ) espírita  (  ) outra (qual)___________ 
Escolaridade: (  ) analfabeto/sabe assinar o nome  (  ) 1 a 4 anos de escolaridade  (  )  5 a 8 
anos de escolaridade  (  )  9 a 11 anos de escolaridade (  ) 11 anos de escolaridade ou mais 
Ocupação:______________________ 

     Aposentado: (  ) Sim         (  ) Não 
Afastado do trabalho do trabalho: (  ) Sim         (  ) Não 
Relação de parentesco com o idoso:____________________________ 
 

 

2. Questões norteadoras 

 

PARA A FAMÍLIA 

 
 

1. O que mudou na dinâmica de vida familiar após o diagnóstico do câncer do ente 

familiar?  

2. De que forma a família se organiza para a realização dos cuidados à pessoa idosa com 

câncer?  

3. A família desenvolve alguma estratégia vivencial no seu cotidiano para enfrentar o 

câncer do ente familiar? 
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4. A família recebe algum tipo de suporte social e de saúde para lidar com o câncer? Se 

sim, em que se baseia esse suporte? 

 

PARA A PESSOA IDOSA 

  
1. O que mudou na vida da família após o diagnóstico do câncer? 

2. Quais estratégias você desenvolve para enfrentar esse momento? 

3. Como essa notícia foi recebida por seus familiares? 

4. Do diagnóstico da doença no seu sistema familiar, quais mudanças você notou no 

cotidiano da vida familiar-domiciliar? 

5. Você e sua família recebem algum tipo de suporte social e de saúde para lidar com o 

câncer? Se sim, em que se baseia esse suporte. 
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                         APÊNDICE C – PSICOFIGURA DE MITCHELL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: WRIGHT, Lorraine M; LEAHEY, Maureen. Enfermeiras e famílias: um guia para avaliação e 
intervenção na família. 3a. ed. São Paulo: Roca, 2002. 
CARTER, B.; McGOLDRICK, M. As mudanças no ciclo de vida familiar – uma estrutura para a 
terapia familiar. 2ª Ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. 
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APÊNDICE D –CIRCULO FAMILIAR DE THROWER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SILVA, LWS. Família em contexto: multiversas abordagens em investigação 
qualitativa /Luzia Wilma Santana da Silva (organizadora). - Salvador: Arcádia Selo Editorial, 
2012. (no prelo) 
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ESCOLA DE ENFERMAGEM DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA

BAHIA

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

DINÂMICA DAS RELAÇÕES DA FAMÍLIA NO CUIDADO À PESSOA IDOSA COM
CÂNCER

Flávia Farias Santos

Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia

2

19356813.2.0000.5531

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:

Data da Relatoria:

384.230

09/10/2013

DADOS DO PARECER

Trata-se de um projeto de mestrado, um estudo de abordagem qualitativa, que se caracteriza como

exploratório-descritivo. Será realizado na cidade de Jequié-Ba. Os sujeitos do estudo serão 5 pessoas

idosas com câncer e 20 familiares com idades entre 18 e 60 e mais anos que residam no mesmo domicílio

da pessoa idosa. Foi avaliado pelo CEP e recebeu Parecer Consubstanciado n. 367.472, que apontou a

necessidade de revisão no TCLE (tempo e local de guarda dos dados) e o detalhamento do processo de

seleção dos participantes.

Apresentação do Projeto:

Objetivo Primário:

Analisar a dinâmica de relações da família no cuidado à pessoa idosa com câncer.

Objetivo Secundário:

1. Identificar os tipos de relações e interações que permeiam o cotidiano vivencial da família em

enfrentamento do câncer em familiar idoso 2. Descrever como o câncer em pessoa idosa interfere na

dinâmica relacional da família 3. Compreender como a família se reorganiza para os cuidados à

Objetivo da Pesquisa:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

41.110-060

(71)3283-7615 E-mail: cepee.ufba@ufba.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Augusto Viana S/N 3º Andar
Canela

UF: Município:BA SALVADOR
Fax: (71)3283-7615
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Continuação do Parecer: 384.230

pessoa idosa com câncer.

Vide Parecer Consubstanciado CEP n. 367.472.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Foi acrescentada a informação sobre a seleção dos participante, esclarecendo que "A busca por esses

idosos será realizada em 3 (três) Unidades de Saúde da Família, localizadas em diferentes bairros

periféricos do município de Jequié, através dos registros das pessoas adscritas na área de abrangência,

com auxílio da enfermeira e do Agente Cominitário de Saúde (ACS). "  Foi modificado o TCLE em

atendimento à recomendação do Parecer Consubstanciado CEP  n. 367.472.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Todos foram apresentados.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Não há.

Recomendações:

Não há.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado

Situação do Parecer:

Não

Necessita Apreciação da CONEP:

O Plenário homologa o PARECER DE APROVADO emitido pelo relator.

Considerações Finais a critério do CEP:

SALVADOR, 04 de Setembro de 2013

DARCI DE OLIVEIRA SANTA ROSA
(Coordenador)

Assinador por:

41.110-060

(71)3283-7615 E-mail: cepee.ufba@ufba.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Augusto Viana S/N 3º Andar
Canela

UF: Município:BA SALVADOR
Fax: (71)3283-7615
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