




 

 

Resumo 

Atualmente, a sociedade é composta essencialmente por idosos, ou pessoas mais velhas, 

ou seja, este grupo etário tem vindo a crescer brutalmente visto que a natalidade é baixa 

e a esperança média de vida é cada vez mais longa. Como tal, torna-se importante dar-se 

especial atenção a este grupo etário, não só tendo em conta a sua dimensão e riqueza para 

a sociedade, bem como porque por norma necessitam de cuidados específicos tendo em 

conta as fragilidades que o processo de envelhecimento acarreta. Além do processo 

normal de envelhecimento, e das doenças mais comuns a ele associadas, é atribuído 

também às faixas etárias mais velhas um grande risco no que concerne ao aparecimento 

de doenças oncológicas. A presente investigação desenvolve-se em torno da doença 

oncológica e das pessoas mais velhas, nomeadamente, na relação entre ambos, ou seja, o 

que se pretende estudar é como é que a doença oncológica é vivenciada por este grupo 

etário e quais os impactos provenientes desta temível doença nos mesmos. No que se 

refere aos participantes, estes foram compostos por três grupos distintos, doentes 

oncológicos, familiares dos mesmos e profissionais de saúde da área da oncologia, 

contando com um total de 10 participantes no estudo, aos quais foi aplicada uma 

entrevista adaptada aos diferentes públicos. Tendo em conta que através desta 

investigação se verificou alguma carência/lacuna no que se refere ao apoio psicossocial 

ao doente oncológico e à família, por parte dos serviços de saúde, o projeto surge neste 

âmbito, através da criação de um núcleo que dê apoio a estes dois grupos. Este núcleo 

denominar-se-á NADO&família, significando esta sigla “dar vida” e traduzindo Núcleo 

de Apoio ao Doente Oncológico.  

 

Palavras-Chave: Envelhecimento; Qualidade de Vida; Doença Oncológica; Família; 

Saúde, Vivências. 

 

 

 

 



 

 

Abstrat  

At present, society is essentially composed of the elderly, or older people, that is, 

this age group has been growing brutally since the birth rate is low and the average life 

expectancy is getting longer. As such, it is important to pay particular attention to this age 

group, not only taking into account their size and wealth for society, as well as because 

they usually need specific care, taking into account the fragility that the aging process 

entails. In addition to the normal aging process, and the most common diseases associated 

with it, the older age groups are also assigned a high risk of oncological diseases. The 

present research is developed around cancer disease and the elderly, namely, in the 

relationship between both, that is, what is intended to study is how the oncological disease 

is experienced by this age group and what impacts of this fearful disease has in them. 

With a total of 10 participants in the study, included three different groups, cancer 

patients, family members and health professionals from the oncology area, who were 

given an interview adapted to the different publics. Taking into account that through this 

research there was some lack / gap regarding the psychosocial support to the cancer 

patient and the family, by the health services, the project emerges in this scope, through 

the creation of a nucleus that supports both of these groups. This nucleus will be called 

NADO & family, meaning this acronym "to give life" and translating Nucleus of Support 

to the Cancer Patient. 

Keywords: Aging; Quality of life; Oncologic Disease; Family; Health, Life Experience. 
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Introdução 

No mundo atual observamos um incremento da população mais velha. Assim, de 

acordo com o Instituto Nacional de Estatística (2017) estima-se que em 2020 o índice de 

envelhecimento subirá para 171,5 no que se refere a Portugal, e no caso concreto do 

Alentejo, este índice estará muito mais alto, apresentando um valor de 209,9. Assim 

importa referir que de acordo com a PORDATA o índice de envelhecimento é “Relação 

entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente 

entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades 

compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas 

dos 0 aos 14 anos).” (PORDATA, 2017) 

“A transformação epidemiológica da Oncologia, tem levado a um crescimento 

progressivo do número de novos casos anuais, e a um aumento da idade média da 

população afetada. O aumento de incidência deve-se maioritariamente aos ganhos de 

esperança de vida da população portuguesa.” (Serviço Nacional de Saúde, 2015:7) 

Assim, no que se refere aos tumores malignos, de acordo com o Instituto Nacional 

de Estatística (2017), em Portugal, a taxa de mortalidade por esta causa é de 152,6%, por 

cada 100 000 habitantes. Segundo a mesma fonte, as taxas de mortalidade divididas por 

grupos etários são: entre os 45 e os 54 anos 130,7% por cada 100 000 habitantes, no que 

se refere ao grupo etário entre os 55 e os 64 anos a taxa sobe para 312,9% no que remete 

ao grupo entre os 65 e 75 anos, a taxa volta a subir, apresentando-se em 588,1% por casa 

cem mil habitantes, e no grupo de 75 e mais anos a taxa de mortalidade é de 1281,1% por 

100 mil habitantes. Ou seja, à medida que a idade aumenta, a taxa de mortalidade por 

tumor maligno aumenta também, comprovando assim que o envelhecimento é um dos 

fatores de risco de peso para o aparecimento de cancro, tal como é afirmado pela Liga 

Portuguesa Contra o Cancro. (2017) 

Segundo Cancela (2007:2), o envelhecimento é um processo de algum desgaste 

progressivo, que afeta todos os seres vivos. Este processo varia de individuo para 

individuo e ocorre a três níveis, biológico, psicológico e sociológico, sendo que é 

impossível datar o seu começo, uma vez que a sua velocidade e intensidade varia 

consoante os aspetos acima referidos e variando conforme o organismo de cada um, ou 

seja, alguém que seja ativo fará amenizar os impactos do envelhecimento, nomeadamente 
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os impactos negativos. Além disto, um individuo em Africa chegará de forma diferente à 

velhice comparativamente a alguém em Portugal, tal como, alguém que nunca sofreu de 

qualquer doença ao longo da vida, chegará a idoso em melhor estado orgânico, do que 

alguém, por exemplo, hipertenso que teve que se sujeitar a medicação desde cedo.  

O envelhecimento é um processo que engloba imensas transformações a nível 

biológico, psicológico e social do individuo, como tal, estas mudanças exprimem-se no 

idoso quando este se depara com as novas necessidades decorrentes da idade. Este, agora 

encarado como um dos maiores desafios da saúde pública, carateriza-se pela elevada 

incidência de doenças crónicas que afetam essencialmente a população sénior, sendo uma 

delas o cancro. (Reticena, Beuter e Sales, 2015:419)  

No entanto, importa referir que segundo a perspetiva de Cancela (2007:11), no 

que se refere à questão do envelhecimento, este pode ocorrer de forma “normal” ou 

patológica, verificando-se que de facto, este processo tem bastantes implicações a todos 

os níveis do ser humano, e pode existir um grande comprometimento das funções a todos 

os níveis, no entanto, importa destacar que nem sempre o envelhecimento terá que trazer 

associado a demência e as doenças visto que estas apenas surgem quando em todo o ciclo 

de vida não são postas em prática atividades que poderão combater esta tendência. 

Tendo em conta a incidência da doença oncológica na sociedade, têm surgido 

várias associações de apoio ao doente oncológico, entre as mais famosas está presente a 

Liga Portuguesa Contra o Cancro que “(…) assume-se como uma entidade de referência 

nacional no apoio ao doente oncológico e família, na promoção da saúde, na prevenção 

do cancro e no estímulo à formação e investigação em oncologia.” (Liga Portuguesa 

Contra o Cancro, 2017) Esta tem como objetivos, divulgar o cancro e promover a 

educação para a saúde, apoiar a nível social, desenvolver estruturas para a prevenção, 

tratamento e reabilitação, defender os direitos dos doentes, entre outros.  

Esta entidade além de ter um grupo de apoio denominado de “Vencer e Viver” 

sendo este composto por mulheres mastectomizadas, serve para apoiar os doentes 

oncológicos que passam pelo mesmo, sendo o seu público-alvo as mulheres com cancro 

da mama. No entanto, além deste grupo, existe um outro grupo de voluntários que apoiam 

no hospital de dia do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja para dar apoio informal, 

estabelecendo-se o contato entre voluntários e doentes através de um mini breakfast 

matinal, ou seja, está disponível uma estrutura com bolachas, leite, café e chá de forma 
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não só a evitar que os doentes estejam longos períodos sem comer, como também como 

forma de “quebrar o gelo” para estabelecer contato e dar algum suporte e conforto aos 

doentes.  

Na presente investigação procura-se compreender a vivência da doença 

oncológica nas pessoas mais velhas, de forma a podermos delinear estratégias que possam 

contribuir para a qualidade de vida e bem-estar destes indivíduos. 

Através deste estudo pretende-se compreender o impacto desta doença nas pessoas 

mais velhas e ainda as repercussões deste tipo de doença na qualidade de vida e no seio 

familiar. Importa ainda mencionar que a pergunta de partida deste estudo é “Como é que 

as pessoas mais velhas vivenciam a situação de doença oncológica?”. É de salientar que 

segundo Quivy e Campenhoudt (1995) citado por Gerhardt e Silveira (2009:48) a 

pergunta de partida deverá expressar o que o investigador procura conhecer e 

compreender melhor. 

A presente investigação divide-se em três partes distintas, nomeadamente, Parte 

I: Enquadramento teórico; Parte II: Estudo empírico; e Parte III: Projeto de intervenção. 

Na primeira parte serão apresentados e discutidos um conjunto de conceitos e 

informações sobre várias temáticas alusivas ao tema, entre as quais são referidos temas 

como envelhecimento, saúde e doença, doença oncológica e família e ainda qualidade de 

vida e vivências da doença oncológica. Num segundo momento é apresentada a parte 

empírica desta investigação onde são destacados os objetivos da investigação, a 

metodologia e os instrumentos utilizados, e ainda os participantes do estudo.  

Numa terceira fase é apresentado um projeto de intervenção denominado de 

NADO&família, sendo este um núcleo de apoio a doentes oncológicos e familiares 

através de um grupo de profissionais e voluntários, tendo este surgido com base nas 

necessidades de apoio a nível psicossocial verificadas através da investigação. 
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I - Enquadramento teórico  

Capítulo I – Envelhecimento 

1. Envelhecimento 

O envelhecimento é uma realidade inevitável, sendo fruto de uma maior 

longevidade humana, isto deve-se aos progressos que têm vindo a surgir a nível científico. 

Estes progressos são sem dúvida uma vitória, dado que foi possível aumentar através dos 

mesmos a esperança média de vida, no entanto, a grande camada populacional mais velha 

tem vindo a ser encarada como um desafio social ao qual se custa dar resposta. (Sousa, 

2013:5)  

Segundo Cancela (2007:2), o envelhecimento é um processo de desgaste 

progressivo, que afeta todos os seres vivos. Este processo varia de individuo para 

individuo e ocorre a três níveis, biológico, psicológico e sociológico, sendo que é 

impossível datar o seu começo, uma vez que a sua velocidade e gravidade varia consoante 

os aspetos acima referidos e variando conforme o organismo de cada um. 

São definidas três idades, além da idade cronológica, sendo elas a idade biológica 

que está ligada ao envelhecimento orgânico, a idade social que se remete ao papel, 

estatuto e hábitos sociais, e a idade psicológica que se relaciona com as competências 

comportamentais associadas à cognição. (Cancela, 2007:2) 

Estudar o envelhecimento e todas as alterações que este provoca no individuo e, 

consequentemente, na sociedade é de facto importante, isto porque tal como é referido na 

literatura, e foi supracitado, o envelhecimento “deixou” de ser um processo individual e 

passou a ser um fenómeno social e demográfico devido ao aumento da esperança média 

de vida, bem como tendo em conta todas as descobertas na área de medicina, sendo que 

estas visam melhorar a qualidade de vida dos mais velhos na sua longevidade. No entanto, 

como consequência de um grande número de gerontes e baixa natalidade, aliado à perda 

de funções essenciais para a vida quotidiana, o envelhecimento tem sido considerado um 

problema social, no entanto, considera-se que o problema do envelhecimento é a falta de 

recursos para combater este grande fenómeno que se encontra tão presente na sociedade 

atualmente. Tendo em conta que o envelhecimento acarreta tantas consequências no 

individuo importa referir que no caso do envelhecimento cognitivo, Cancela (2007:11) 
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considera que existem vários fatores que no processo de envelhecimento, influenciam o 

grau de alteração cognitiva que se manifesta com a idade, sendo estes genéticos, saúde, 

instrução, atividade e estimulo mental, conhecimentos especializados, personalidade e 

humor, meio social e cultural, diferenças entre os sexos, bem como as diferenças raciais 

e étnicas. No que se refere à questão do envelhecimento “normal” e patológico, verifica-

se que de facto, este processo tem bastantes implicações a todos os níveis do ser humano, 

e pode de facto existir um grande comprometimento das funções a nível cognitivo e não 

só, no entanto, importa destacar que nem sempre o envelhecimento terá que trazer 

associado demência e doenças visto que esta apenas surge quando em todo o ciclo de vida 

não são postas em prática atividades que poderão combater esta tendência. 

Nesta ordem lógica, pode referir-se que para tentar contrariar um envelhecimento 

mais passivo, existe o envelhecimento ativo que é visto como um “processo de otimização 

das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas." (Organização Pan-

Americana da Saúde, 2005:13) pode-se assim dizer que este permite que as pessoas 

percebam o seu potencial para o seu bem-estar físico, social e mental ao longo do curso 

da vida de forma a participarem na sociedade de acordo com as suas necessidades, desejos 

e capacidades. 

Posto isto, importa salientar que segundo o Instituto Nacional de Estatística 

(2007), o índice de envelhecimento em Portugal era de 102,2 idosos, atualmente, segundo 

a mesma fonte (2013), relativamente aos dados de 2011, pode verificar-se que existiu um 

aumento nesta camada populacional, sendo que este índice agora conta com 127,8 idosos, 

ou seja, os números são cada vez maiores tendo em conta o desequilíbrio entre 

longevidade e natalidade, como tal, torna-se essencial implementar cada mais o conceito 

de envelhecimento ativo na sociedade. Uma vez envelhecimento pode ser encarado como 

um processo onde ocorre um declínio na eficiência e eficácia dos sistemas biológicos, o 

que consequentemente leva ao aumento da vulnerabilidade e doenças crónicas. Este 

implica um conjunto de alterações, não só a nível biológico como a todos os outros, o que 

leva à existência de especificidades e caraterísticas que distinguem os idosos do público 

etário mais jovem. (Sousa, 2013:5)  

 No entanto, de acordo com Sousa (2013:6) apesar de tanto ser discutida e abordada 

perda de capacidades, o declínio, entre outras palavras menos positivas associadas ao 
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envelhecimento, este não é só perdas, há que ter em conta também que com a idade vem 

a experiência e a sabedoria, algo que é difícil de alcançar, sem ser deste modo. Importa 

ainda sublinhar que, tal como outros conceitos, o envelhecimento é um conceito subjetivo 

e varia de pessoa para pessoa, como tal, este processo decorrerá de forma diferente para 

cada um, uma vez que o fator individual é determinante para estabelecer os rumos até à 

velhice. Sendo assim, o processo de envelhecimento varia tendo em conta aspetos como: 

contexto cultural, condições económicas, saúde física, suporte social, formação 

profissional, entre outros. 

 Como já foi supramencionado, o envelhecimento traz consequências e impactos 

as todos os níveis, assim, torna-se pertinente ressalvar que no que toca à componente 

social, esta também afetada com o envelhecimento, além de todas as outras questões mais 

individuais, ou seja, por norma, o papel social desta pessoa na família, altera, passando 

de cuidador a alvo de cuidados. No entanto, numa outra perspetiva, o idoso poderá ter 

também um papel importante no seio familiar, nomeadamente prestando apoio no cuidado 

aos seus netos, uma vez que já atingiu a fase da reforma e tem tempo livre para tal, o que 

beneficia não só a criança e os pais, como principalmente os idosos uma vez que esta 

relação avó-neto aumenta a auto valorização dos idosos bem como a sua autoestima, o 

que acaba por interferir positivamente no estado psicológico de cada individuo. (Sousa, 

2013:10) 

 Por fim, importa mencionar e reforçar na perspetiva de Silva (2012:5) o 

envelhecimento não é uma doença e não deve ser visto como tal, este é sim um processo 

complexo que implica modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e 

psicológicas que são consequentes do tempo de vida, no entanto, este processo faz parte 

do percurso normal da vida, então teremos que aprender qual a melhor maneira de 

adaptar-nos às mudanças que surgem, da melhor maneira possível.  

2. Fragilidades no envelhecimento  

O envelhecimento, de acordo com Pontes (2013:44) não é um pré-requisito para 

que alguém se torne frágil, no entanto, importa referir que existe algum consenso entre 

pesquisadores de que a fragilidade é uma síndrome que ocorre, maioritariamente, em 

pessoa mais velhas, uma vez que estas tendem a estar mais vulneráveis e que têm uma 

esperança de vida baixa. A fragilidade pode ser encarada como um estado multifatorial 

que implica vulnerabilidade, ou seja, quanto mais incapacidades um individuo apresenta, 
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maior é a probabilidade de esta se tornar frágil. No entanto, a fragilidade não é o mesmo 

que incapacidade, uma vez que esta é a dificuldade de realizar atividades da vida diária 

essenciais para a manutenção da qualidade de vida.  

 No entanto, a fragilidade pode ser encarada como um estado dinâmico que afeta 

alguém com experiência de perdas num ou vários domínios de funcionamento, e a sua 

causa pode dever-se a vários fatores, sendo que aumenta o risco de resultados 

desfavoráveis. (Pontes, 2013:44) 

 De acordo com Fabrício-Wehbe et all (2009:2), a fragilidade pode ser considerada 

como uma síndrome multidimensional que engloba questões biológicas, físicas, 

cognitivas, sociais, económicas e ambientais.  

 Assim, importa referir que a fragilidade entre os idosos tem vindo a alcançar uma 

consideração importante no que concerne à gerontologia e geriatria, uma vez que pode 

ser significativo no que concerne ao risco de queda, incapacidade, hospitalização e até 

morte em idosos. No entanto, importa referir que a fragilidade poderá manifestar-se em 

qualquer faixa etária (Fabrício-Wehbe et all, 2009:2) 

3. Qualidade de vida e bem-estar  

O conceito de saúde não se pode definir só como a ausência de doença, tal como 

o conceito de bem-estar não pode definir-se exclusivamente pela ausência do mau estar. 

Assim, o bem-estar não é apenas a ausência de queixas ou ausência de lesões ou prejuízos 

a nível pessoal ou social, este conceito implica também a satisfação das necessidades 

biológicas, o bem-estar físico, as necessidades psicológicas e o bem-estar mental, e ainda 

as necessidades sociais e o bem-estar social. Visto que o sentimento de bem-estar envolve 

a satisfação de todas as nossas necessidades, é algo que é impossível de atingir, visto que 

as nossas necessidades estão sempre a alterar-se e a aumentar, a todos os níveis.  

No entanto, segundo Júnior (2004:17) o facto de alguém não se sentir 

completamente bem, pode ser positivo, visto que assim procura o alcance do seu bem-

estar, desenvolvendo-se e aperfeiçoando-se. Segundo esta linha de pensamento é através 

deste desejo de melhorar que a sociedade tem vindo a evoluir, visto que cada um tenta 

sempre progredir e com isto faz com que a sociedade prospere com ele. Assim sentir-se 

bem é uma bênção, mas por outro lado, o mal-estar só nos faz evoluir, e ver além da 

negatividade em busca de algo melhor. 
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O conceito de qualidade de vida difere do de bem-estar e vai para além do bem-

estar físico e psicológico, e envolve muitos significados. A qualidade de vida difere 

conforme a cultura, a época e até perante certas circunstâncias pois o que foi ontem 

denominado qualidade de vida hoje pode ser definido por outro conceito (Praça, 2012:13) 

A Organização Mundial de Saúde define qualidade de vida como "a perceção do 

indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais 

ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações" (Massola, 

s/d) 

“Qualidade de vida é uma noção eminentemente humana, que tem sido 

aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e 

ambiental e à própria estética existencial. Pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese 

cultural de todos os elementos que determinada sociedade considera seu padrão de 

conforto e bem-estar. O termo abrange muitos significados, que refletem conhecimentos, 

experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ele se reportam em variadas 

épocas, espaços e histórias diferentes, sendo portanto uma construção social com a marca 

da relatividade cultural.” (Minayo, Hartz et Buss, 2000:8) 

Assim, podemos afirmar que o conceito de qualidade de vida não é algo estanque, 

é algo que pode mudar perante épocas, contextos e sociedades diferentes. Este conceito 

envolve vários fatores, desde a saúde até às relações sociais que cada um estabelece. Este 

conceito varia também de pessoa para pessoa tendo em conta a sua história de vida. Ou 

seja, este conceito é subjetivo.  

Historicamente o termo “bem-estar” sofreu alterações, sendo que tem vindo a 

aproximar-se dos conceitos de saúde, qualidade de vida, relações interpessoais, liberdade 

de expressão, entre outros. Alguns autores consideram o bem-estar subjetivo como algo 

positivo da saúde, ligando assim, o conceito de bem-estar subjetivo ao conceito de saúde 

mental (Contente, 2012:9) 

Diner e Seligman (cit por Esteves, 2010:57) afirmam que o bem-estar é uma visão 

positiva da vida por parte das pessoas, sendo que esta visão inclui as emoções positivas, 

o envolvimento e a satisfação. 

O bem-estar subjetivo é uma dimensão positiva da saúde, sendo um conceito 

complexo que envolve a qualidade de vida, o afeto positivo e a ausência do espirito 
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negativo. No bem-estar subjetivo o sujeito é que diz como se sente em relação aos 

acontecimentos com que se depara na vida, estes sentimentos não são determinados por 

terceiros como na psicologia (Esteves, 2010:59) 

 No que concerne à qualidade de vida em idosos, esta é influenciada por diversos 

fatores, tal como no que concerne a todas as outras faixas etárias e já foi supracitado, mas 

uma vez que o processo de envelhecimento é dinâmico e provoca alterações funcionais, 

bioquímicas e psicológicas, por norma acarretam perdas e consequentemente ocasionam 

uma maior vulnerabilidade e um maior risco patológico. Além de todos os fatores acima 

referidos, os aspetos familiares, económicos, entre outros, também influenciam na boa 

vivência do envelhecimento e consequentemente na qualidade de vida dos mais velhos. 

Em vários estudos elaborados relativamente à qualidade de vida em idosos, é referenciado 

que para que esta seja de facto medida e para que se possa ter uma perceção real da 

qualidade de vida dos mais velhos, há que ter em conta fatores como depressão ou estado 

depressivo, satisfação com a saúde, função física, meio ambiente, a presença da síndrome 

da fragilidade, entre outos aspetos. (Pontes, 2013:60) 

 De acordo com Campôa (2009:18), o envelhecimento bem-sucedido, ou seja, com 

qualidade de vida, está em grande parte dependente da saúde, autonomia e independência 

do idoso. Como já foi supracitado, a qualidade de vida engloba vários aspetos, no entanto, 

de encontro ao pensamento de Vecchia et al (2005) cit por Campôa (2009:19), no que 

concerne especificamente aos idosos, há que ter em conta aspetos como o bem-estar 

subjetivo, a felicidade e a realização pessoal. Além disto, podem ser considerados três 

grupos, valorização da afetividade e relações familiares, valorização do prazer e conforto 

e valorização da própria qualidade de vida, em função dos objetivos em relação à mesma.  

 A qualidade de vida do idoso poderá ser também avaliada consoante a saúde, ou 

seja, a qualidade de vida não relacionada com a saúde inclui domínios como interno 

pessoal, pessoal social, meio ambiente natural externo e meio ambiente social externo. 

Por outro lado, a qualidade de vida relacionada com a saúde tem em atenção fatores 

externos e internos que influenciam a perceção, a função e a sensação de bem-estar de 

cada um. No entanto, não tem como objetivo medir apenas a gravidade dos sintomas ou 

doenças, mas sim dar a oportunidade de descrever as experiencias dos diferentes estados 

de saúde.  



 

17 
 

 Assim, a qualidade de vida passa a englobar perceções individuais, correlações 

entre estas e os riscos à saúde, o suporte social, o funcionamento do organismo, o estado 

socioeconómico, entre outros. (Campôa, 2009:20) 

Capítulo II – Saúde e doença no envelhecimento  

4. Saúde e doença 

O conceito de saúde envolve vários contextos, tais como, o social, o económico, 

o politico e o cultural, assim, a saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas 

e este conceito difere muito por região e/ou pais. Este é também influenciado pelos 

valores de cada um, crenças e religiões (Scliar, 2007:30). A saúde é um dos direitos do 

Homem, considerado um direito de segunda geração, ou seja, é um direito social e 

envolve a participação ativa do Estado (Bonavides (2000) cit por Canhestros e Nunes, 

2013:9).  

“Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social e não apenas 

a ausência de enfermidade” (OMS, 1948 cit por Scliar 2007:37). De acordo com esta 

organização ter saúde não é só não estar doente, todo o ser humano se deve sentir bem 

em toda a sua totalidade, assim, mesmo sem doenças, quando alguém não está bem a nível 

psíquico não pode assumir-se saudável, visto que a mente é também um ponto fulcral 

para saúde.  

Em 1974, Lalonde (cit por Scliar 2007:37) defendeu que o conceito de saúde 

abrange a biologia humana que se refere à hereditariedade e aos processos biológicos da 

vida, o meio ambiente, os estilos de vida e a organização da assistência à saúde, que se 

refere a toda a assistente médica, hospitalar e medicamentosa que estão à disposição. 

 Assim, pode-se concluir que a saúde é determinada por vários fatores, como a 

biologia humana, o meio ambiente, os serviços de saúde, e os estilos de vida, sendo este 

o mais significativo. É considerada um direito universal, ou seja, todos têm direito a ter 

saúde, usufruir dos cuidados de saúde, desde a prevenção até a cuidados específicos em 

caso de doença, sem haver distinção, cabendo ao Estado assegurar este direito através de 

políticas públicas. (Canhestros e Nunes, 2013:15)  

Apesar de os principais atentados contra a saúde virem da pessoa por causa dos 

estilos de vida que adota, é importante sensibilizar para os estilos de vida saudável e 

fornecer informações necessárias para que sejam escolhidos estilos de vida 
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conscientemente, no entanto, tem que se assegurar de todo o modo aqueles que fazem 

escolhas diferentes das que deviam e adoecem devido a elas pois todos têm o direito a ser 

tratados com todos os recursos disponíveis atendendo à dignidade da sua condição 

humana. (Oliveira, 2009 cit por Nunes, 2014:34). 

O conceito de saúde está ligado à forma como se encara a doença e o seu conceito. 

O conceito de doença é visto através dos mais variados paradigmas, através do paradigma 

mágico religioso a doença devia-se a causas míticas, bruxaria e forças sobrenaturais; do 

paradigma biomédico, o corpo é assumido como uma máquina e a saúde uma propriedade 

dos seres vivos, sendo que a doença é encarada como um desgaste, acidente, traumatismo 

e desequilíbrios bioquímicos e de fluidos, e para contrariar esta, a ideia é aplicar uma 

força oposta que corrija o mal, sendo que existe uma relação de causa-efeito para este tipo 

de acontecimentos naturais, onde o centro da questão é o agente causador, o seu 

tratamento e a prevenção da doença. A visão holística da doença reflete a alteração das 

leis do universo. (Canhestros e Nunes 2014:8).  

Podemos perceber que o conceito de doença também varia consoante as épocas, a 

sociedade e as crenças, no entanto, esta manifesta-se em todas elas como uma 

disfuncionalidade ou um desajuste.  

5. Literacia em saúde 

De acordo com Santos (2010:128), uma das estratégias para a promoção de saúde 

é a educação para a saúde, e esta educação é o pilar das atitudes e dos comportamentos 

que cada pessoa assume perante a sua vida e o seu corpo, por exemplo, dependendo desta 

educação cada individuo toma a sua decisão por exemplo em relação a fumar ou a beber 

álcool, ou à sua alimentação, e depois são este tipo de decisões que podem influenciar e 

muito a saúde de cada um.  

No entanto, apesar de haver vários conhecimentos sobre determinadas atitudes 

que são prejudiciais à saúde, nem sempre isto é suficiente para que haja uma mudança 

comportamental. Ou seja, os sistemas de saúde centrados nos doentes, exigem que estes 

tenham um papel ativo, de forma a assumirem uma parte integrante na tomada de decisão 

no que se refere à sua saúde. (Santos, 2010:128) 

Uma das capacidades imprescindíveis passa exatamente pelo conhecimento sobre 

diversos aspetos no que se refere à saúde, mas também, por a capacidade de utilização 
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desse mesmo conhecimento, o que por sua vez, implica certas competências a nível 

emocional, cognitivo e comportamental. (Santos, 2010:129) 

Segundo o Serviço Nacional de Saúde (2016), a literacia em saúde é “entendida 

como a capacidade para tomar decisões informadas sobre a saúde, na vida de todos, e 

também naquilo que diz respeito ao desenvolvimento do Sistema de Saúde”, como tal, 

este conceito pode ser visto como as competências básicas em saúde que facilitam a 

tomada de decisão no que se refere à adoção de certos comportamentos e atitudes perante 

a saúde e a doença, ou seja, por exemplo, perante uma doença, se um individuo tiver estes 

conhecimentos e competências saberá facilmente como se movimentar e onde se dirigir 

para a resolução do seu problema.  

A literacia em saúde, segundo o relatório do Institute of Medicine of the National 

Academies (IOM,2003), remete-se para a interação entre as competências do individuo e 

os respetivos contextos de saúde, como tal, a responsabilidade relativamente à literacia 

deveria ser compartilhada entre vários setores, sendo eles, o sistema educativo, o sistema 

de saúde e o sistema cultural, entre outros. (Serviço Nacional, 2010) 

Capitulo III – Doença Oncológica  

6. Doença Oncológica 

Segundo Marques (2015), as doenças oncológicas são as mais frequentes das 

populações ocidentais, assim, importa referir que estas doenças resultam da reprodução 

anormal e maligna de células de um determinado órgão ou sistema causando o 

aparecimento de um tumor. O aglomerado destas células ou o crescimento de um tumor 

pode afetar o órgão em questão na sua função, e provocar o aparecimento dos sintomas 

da doença.  

Segundo a Liga Portuguesa Contra o Cancro (s/d), o tumor tem início nas células, 

tal como já foi referido, mas este surge devido ao nascimento de novas células que não 

são necessárias no organismo, e simultaneamente, à falha no processo da morte e 

substituição das células velhas. Segundo a mesma associação (s/d), nem todos os tumores 

correspondem a cancro, uma vez que podem ser benignos ou malignos. Os tumores 

benignos não são cancro, raramente põem a vida em risco, por norma podem ser 

removidos e as suas células não se dispersam. Os tumores malignos são cancros, refletem 

um quadro clínico grave, podendo colocar a vida em risco. Estes podem ser removidos, 



 

20 
 

no entanto podem voltar a crescer, e podem ainda libertar células que por sua vez podem 

danificar os tecidos e órgãos circundantes. A este processo dá-se o nome de metastização 

das células cancerígenas. (Liga Portuguesa Contra o Cancro, s/d) 

Esta enfermidade poderá surgir mediante vários fatores, tais como o próprio 

envelhecimento, fatores de risco como tabagismo, exposição solar, hereditariedade, entre 

outros. Esta pode ser assintomática ou provocar sintomas, tais como tosse persistente, 

perdas de sangue, alteração notória do funcionamento de determinados órgãos, perda 

inexplicável de peso, entre outros, no entanto, a dor raramente fará parte dos sintomas 

iniciais da doença. (Marques, 2015) 

 O rastreio e o diagnóstico precoce deste tipo de doença pode ser fulcral para o 

tratamento da mesma, existem vários métodos de rastreio conhecidos, tais como 

mamografia, colonoscopia, entre outros, no entanto a confirmação do diagnóstico só se 

consegue através de uma biópsia, e é através desta que se pode caraterizar o tumor em 

toda a sua globalidade, bem como traçar qual o tratamento mais adequado à situação em 

questão. (Marques, 2015) 

6.1. Aspetos psicológicos do doente oncológico 

O diagnóstico de doença oncológica acarreta o sofrimento psicológico, ou seja, 

desde o início que o doente enfrentará mudanças e terá que adotar um conjunto de 

mecanismos para se adaptar à doença e às suas circunstâncias. Tendo em conta que este 

é um diagnóstico complicado e temível para todas as pessoas, e por norma leva ao 

surgimento de ansiedade, torna-se importante um plano terapêutico global e adequado à 

realidade de cada doente. (Cardoso et all, s/d:1) 

Este diagnóstico é ainda muito associado a um fim fatal, e os tratamentos são 

bastante complicados e intensos, o que leva a um grande desgaste a nível físico e 

psicológico para o doente e para a família. Cada doente tem diferentes reações, enquanto 

uns se adaptam à doença, outros sentem dificuldades na adaptação, como tal, os doentes 

oncológicos têm por hábito excluir as suas emoções ou evitam mostrá-las, o que poderá 

contribuir para o aumento da ansiedade e depressão. Em contrapartida, existem doentes 

que se focam no problema e procuram apoio psicossocial, o que ajuda a manter a 

autoestima e a qualidade de vida, o que consequentemente leva a uma melhor adaptação 

à doença. (Cardoso et all, s/d:2) 
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No que concerne às implicações psicológicas desta doença, estas podem atingir o 

doente, a família e os profissionais. Para os doentes, a vulnerabilidade psicossocial varia 

de pessoa para pessoa, e depende das circunstâncias em que esta ocorre, bem como do 

significado que a pessoa atribui à doença e de qual a influência desta no seu plano de 

vida. Além disto, a maneira como a pessoa encara a doença varia também com a sua 

capacidade de atingir os objetivos futuros, tendo em conta o seu estado de saúde. (Cardoso 

et all, s/d:2) 

Além de todas as adaptações que o doente terá de fazer na sua vida mediante o 

seu estado, este deparar-se-á com questões como incertezas sobre o futuro, busca de um 

significado ou explicação para a doença, perda de controlo e necessidade de diálogo. 

(Cardoso et all, s/d:3) 

Após a apresentação do diagnóstico oncológico, o doente e a família passam por 

várias fases, sendo que primeiramente, por norma, surge a fase da negação, onde o doente 

se recusa a aceitar a realidade. Esta fase pode surgir no momento é que o diagnóstico é 

conhecido, ou pode durar toda a fase da doença, sendo que nalguns destes casos os 

pacientes podem correr vários médicos na esperança de obter um diagnóstico diferente. 

Após isto, surge a fase de revolta em que o doente reconhece a existência da doença mas 

não a aceita, demonstrando por vezes comportamentos de raiva e revolta, principalmente 

em relação à equipa médica, onde culpam os mesmos do seu diagnóstico. Nesta fase, é 

importante que o individuo expresse para o exterior a sua revolta, uma vez que poderá 

levar ao alívio e posterior aceitação da doença de forma mais moderada. (Cardoso et all, 

s/d:8) 

De acordo com Cardoso et all (s/d:8), ao longo do processo, surgirá também uma 

fase de negociação, que é a menos conhecida mas uma das mais importantes visto que o 

doente já admite a sua condição e procura negociar o seu tratamento e reage de forma 

pacífica ao tratamento, levando-o à risca de forma a prolongar a sua própria vida. Existirá 

uma fase denominada de fase de depressão, que surge por norma quando todas as outras 

etapas falham ou correm menos bem, o que consequentemente leva a um quadro 

depressivo que pode surgir como ferramenta para a procura de soluções para as suas 

necessidades e problemas, ou que pode apresentar-se como a preparação do doente para 

a morte.  
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Por fim, dá-se a fase da aceitação onde o doente compreende a sua doença e 

percebe que a sua evolução inevitável, onde poderá surgir um maior isolamento que 

poderá levar à revolta das pessoas mais próximas, no entanto, o apoio destas é 

fundamental para esta fase. Importa ainda referenciar que no caso dos doentes que 

aceitam desde o início a sua doença, poderão decidir viver como se nada se passasse, ou 

seja, não mudam os seus hábitos e podem até esconder a doença do seu ambiente social. 

A fase da aceitação não “chega” a todos, no entanto, quando esta ocorre, os pacientes 

tendem a alcançar uma maior maturidade e consequentemente a adotar uma vida mais 

produtiva (Cardoso et all, s/d:9) 

Importa ainda ressalvar que a adaptação poderá ser influenciada ou alterada 

mediante fatores pessoais, socioculturais e médicos. (Cardoso et all, s/d:10) 

6.2. Aspetos sociais do doente oncológico 

A doença oncológica, ou o diagnóstico da mesma, não causa apenas impacto a 

nível psicológico. Esta causa também um grande impacto a nível social, ou seja, após um 

diagnóstico oncológico, terá de haver um ajustamento por parte do doente, não só a nível 

psicológico e emocional, tal como a nível social. Conforme Brennan (2001), as pessoas 

com cancro passam por elevados níveis de stress, uma vez que o Mundo como o 

conhecem altera-se, e estas, em consequência disso, tem que alterar-se também. 

(Fernandes, 2009:80) 

Após a fase do diagnóstico, segue-se a fase dos tratamentos, e esta poderá alterar 

toda a rotina da pessoa, tal como a perda do estilo de vida, a quebra em certas relações, a 

incapacidade de assumir o mesmo papel social, entre outras, estando nestas alterações a 

sensação de fardo por parte do doente. Para além disto, surge o medo da morte, tanto por 

parte do doente como por parte dos familiares, o que consequentemente poderá gerar 

relações familiares mais tensas e até problemas financeiros. No entanto, apesar de todas 

as dificuldades, a presença de certas caraterísticas pessoais para lidar com a doença, a 

forma como encaram o tratamento bem como a presença de relações fortes e um suporte 

social forte poderão levar à criação de fatores de proteção para lidar com esta situação, 

mas em contrapartida um pensamento pessimista, depressivo, um estilo de vida isolado e 

pobres relações familiares, bem como baixas capacidades económicas irão influenciar 

negativamente todo o processo e constituir um fator de risco para lidar com a doença. 

(Sousa, 2014:9) 



 

23 
 

Nesta fase dos tratamentos, além de todas as reações supracitadas e as 

consequências das mesmas, é importante referenciar que o doente oncológico, não 

aceitando as consequências físicas e emocionais a nível do desgaste provocado pelos 

tratamentos, tem tendência a isolar-se cada vez mais. Este isolamento surge tanto no 

doente como no seu seio familiar, isto porque ainda existe uma grande conotação negativa 

no que se refere às doenças oncológicas, visto que desde sempre o diagnóstico de cancro 

é associado a uma sentença de morte. (Ferreira, 2009:54) 

6.3. Doença oncológica nas pessoas mais velhas  

O envelhecimento é um processo que engloba imensas transformações a nível 

biológico, psicológico e social do individuo, como tal, estas mudanças exprimem-se no 

idoso quando este se depara com as novas necessidades decorrentes da idade. Este, agora 

encarado como um dos maiores desafios da saúde pública, carateriza-se pela elevada 

incidência de doenças crónicas que afetam essencialmente a população sénior, sendo uma 

delas o cancro. (Reticena, Beuter e Sales, 2015:419) 

Ou seja, o envelhecimento é um processo complexo e multifatorial que se deve à 

permanente acumulação de lesões, estas causadas por agressões a todos os níveis, e em 

vários órgãos, moléculas, e no organismo em geral, como tal, esta acumulação de lesões 

terá consequências, principalmente a nível celular, sendo que neste caso, as agressões às 

mesmas podem influenciar e afetar o crescimento e a renovação das mesmas, o que 

consequentemente poderá culminar em cancro. (Barbosa, 2009:5) 

Posto isto, importa referenciar que de acordo com Barbosa (2009:1) atualmente, 

esta doença é um dos maiores problemas da nossa sociedade assim, importa referir que a 

incidência desta amplificou devido ao aumento da esperança média de vida, uma vez que 

o envelhecimento é um dos fatores de peso para o aparecimento desta enfermidade. Assim 

sendo, torna-se fulcral que a abordagem da saúde no idoso seja aperfeiçoada tendo por 

base que este grupo etário necessita de atenção especial tendo em conta as consequências 

que o envelhecimento acarreta, bem como o facto de que nestes casos específicos é 

essencial a adoção da visão holística do paciente de forma a estabelecer de forma precoce 

o diagnóstico. A avaliação de uma forma mais abrangente não interfere apenas no 

estabelecimento do diagnóstico precoce, que é fulcral para o doente, como é 

imprescindível para a indicação da terapêutica adequada como também ajuda a manter a 
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qualidade de vida. A esta avaliação chama-se “abordagem geriátrica compreensiva” e 

consiste numa avaliação multidisciplinar do doente idoso.  

Além disto, há que ter em conta que a doença oncológica acarreta dor e esta não 

se remete apenas à dimensão física, estendendo-se também a dimensões psicológicas, 

económica, emocional, social e espiritual, como tal, é caraterizada como dor total. Esta, 

tal como afeta todas as dimensões, irá afetar também as atividades e papeis do individuo 

perante estas mesmas dimensões. Assim, quando este tipo de situação ocorre nos idosos 

deve ter-se em conta que o processo de envelhecimento em si já provoca alterações 

fisiológicas no corpo, logo, quando este é exposto a tratamentos desta natureza poderá 

surgir uma maior sensibilidade a alguns analgésicos, acarretando consequentemente um 

maior impacto dos fármacos no idoso. (Reticena, Beuter e Sales, 2015: 420) 

Importa ainda referir que, tanto a dor crónica como a doença podem ter impacto 

na qualidade de vida nomeadamente, depressão, incapacidade, dependência, alterações a 

nível social, sexual e familiar, bem como desespero, revolta e sentimento de morte. 

Assim, esta dor passará a ser o centro de tudo, e é com base nesta que o doente irá 

organizar e realizar a sua vida, no entanto, a impossibilidade de controlar esta dor acarreta 

sofrimento físico e psicológico. (Cunha e Mayrink, 2011:121) 

Por vezes, torna-se complicado comunicar ao doente oncológico mais velho o seu 

diagnóstico, no entanto, nem sempre isso acontece por decisão da família, o que faz com 

que não seja dada autonomia ao doente para decidir qual o melhor caminho a seguir, 

assim, importa referir que tendo em conta que o doente não sabe, não pode tomar decisões 

quanto ao tratamento, e não há espaço para a preparação tanto do doente como da família, 

para eventos prováveis como por exemplo a morte. Ou seja, ao esconder esta situação ao 

idoso, tira-se-lhe autonomia e desconsidera-se o idoso enquanto ator principal da sua 

própria vida. No entanto, quando o diagnóstico é revelado, devem ter-se em considerações 

certos aspetos, tais como, espaço e local adequados, grupo e comunicação adequada, ou 

seja, o diagnóstico deve ser transmitido de forma calma e adaptada e com um profissional 

de saúde de confiança do idoso, para evitar erros na compreensão da realidade bem como 

para evitar más reações e consequentemente influências na tomada de decisão. Isto porque 

tal como se consegue imaginar, esta notícia poderá ter um impacto brutal e pode levar ao 

sentimento de “perda do chão” e desamparo. (Visentin, Labronici e Lenardt, 2007: 510) 

No momento da comunicação do diagnóstico, é imprescindível também ter em atenção 
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os conceitos abordados, dado que por vezes o grau de iliteracia dos idosos é alto demais 

para compreender aspetos e conceitos como “neoplasia”, “mestateses” e outros termos 

clínicos utilizados.  

Posto isto, é compreensível que revelar ou não um diagnóstico oncológico a um 

paciente idoso não seja tarefa fácil, no entanto, este não pode ser descaraterizado e deve 

ser informado sobre o diagnóstico, tratamentos adequados e quais os cuidados a adotar 

nesta fase da vida. Assim, além de dar autonomia de decisão ao doente, os laços entre 

paciente – profissional poderão ser beneficiado e além disto, é reconhecida a dignidade 

do ser humano. (Visentin, Labronici e Lenardt, 2007: 511) 

Capítulo IV – A doença oncológica e a família  

7. A doença oncológica e a família  

A doença oncológica, tal como já foi supramencionado não afeta apenas um 

individuo, ou seja, alcançou um patamar na sociedade, como tal, se é uma doença que 

afeta a sociedade, mais afetará a família do próprio doente, posto isto, neste capítulo será 

apresentado o conceito de família, bem como qual o impacto da doença oncológica na 

mesma. 

7.1. A família  

De acordo com a visão de Nogueira (s/d:1) a família é uma sociedade natural 

formada por indivíduos, unidos por laço de sangue ou de afinidade. Os laços de sangue 

resultam da descendência, a afinidade surge com a entrada dos cônjuges e seus parentes 

que se agregam à entidade familiar pelo casamento.  

A família, espaço educativo por excelência, é vulgarmente considerada o núcleo 

central de individualização e socialização, no qual se vive uma circularidade permanente 

de emoções e afetos positivos e negativos entre todos os seus elementos.  

A família é o lugar em que várias pessoas (com relações de parentesco, afinidade, 

etc.) se encontram e convivem. Esta é também um espaço de grande afeto, 

confidencialidade e solidariedade ou seja, é um espaço de construção social da realidade 

em que, através das interações estabelecidas, o quotidiano individual recebe o seu 
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significado e “liga” essas pessoas pelo sentimento de pertença àquela família. (Costa 

s/d:74) 

 Conforme afirma Costa (s/d:75) o sistema familiar é comunicação circular, na 

medida em que o comportamento individual de cada um vais desencadear diferentes 

comportamentos de todos os outros, sendo que os resultados finais dependem mais deste 

processo do que propriamente dos fatores iniciais. A família no seu funcionamento 

integra as influências externas, estando em parte, dependente delas, mas sendo também 

sujeita a “forças internas” possuindo uma capacidade auto organizativa que lhe dá 

consistência neste “jogo” de equilíbrios dinâmicos   

Segundo Minuchin (1979) cit por Costa (s/d:76) a família tem como funções 

primordiais o desenvolvimento e a proteção dos seus membros (função interna) e a sua 

socialização, adequação e transmissão de determinada cultura (função externa). No 

entanto, de acordo com Relvas (1996:17) cit por Costa (s/d:76) a família terá que resolver 

com sucesso duas tarefas, a criação de um sentimento de pertença ao grupo e 

individualização/autonomização dos seus elementos. Esta capacidade da família ser um 

meio que permite aos seus membros experimentar diversas funções e papéis durante o 

seu desenvolvimento implica que a família passe por momentos de alguma ansiedade e 

desorganização, sendo que estes só poderão ser ultrapassados através da implementação 

de novas regras de relação pondo em causa um equilíbrio estabelecido. Estas regras, 

denominadas de padrões transacionais, servem para regular o comportamento dos 

membros de uma família. (Costa, s/d:7) 

A família é um sistema, mas para uma melhor caraterização da mesma, esta é 

dividida em subsistemas. (Costa s/d:77) Ou seja, numa família podemos encontrar quatro 

subsistemas: o individual, constituído pelo individuo, que para além do seu envolvimento 

no seio familiar, desempenha funções e papéis noutros sistemas, e esta dupla pertença 

cria-lhe dinamismo no seu desenvolvimento pessoal e na forma como se insere em cada 

um dos círculos; o parental, constituído pelos pais, que tem funções como o apoio ao 

desenvolvimento e crescimento das crianças com vista à sua socialização e autonomia; o 

conjugal, que é constituído pelo casal, sendo que este subsistema implica alguma perda 

da individualidade mas também o ganho de um sentimento de pertença; e o fraternal, que 

é constituído pelas relações intensas e duradoras entre irmãos, que jamais se anulam, 

sendo que este subsistema perdura desde o nascimento até à morte, são os irmãos que nos 
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ajudam a desenvolver as relações sociais, transmitindo o sentimento de pertença, a 

oportunidade de aprender a cooperar, a ser leal e a expressar sentimentos. 

7.2. O impacto da doença oncológica na família  

A doença oncológica, antigamente era vista como um mal individual, no entanto, 

a partir da I Guerra Mundial esta transforma-se num martírio e passa a ser encarada como 

uma doença de caráter social.   

Atualmente, esta é uma das maiores causas de morte, e é das doenças que causa 

um maior impacto a nível de incapacidade, como tal, passa a ser vista como a maior 

epidemia do século e integra a lista de prioridades das políticas de saúde em Portugal. 

(Alves, 2013:5) 

Posto isto, tal como o ser humano é um ser social e não consegue nem pode viver 

sozinho e isolado da sociedade, tudo aquilo que afeta um só individuo terá repercussões 

naqueles que o rodeiam. Assim, quando surge uma doença numa pessoa, esta não se 

remete apenas ao doente, estende-se também à família, amigos e todo o seu ambiente 

social, ou seja, o diagnóstico e o tratamento da mesma traz consequências ao individuo e 

ao seu sistema social. (Alves, 2013:2) 

Segundo Ferreira, Dupas et all (2010) cit por Alves, (2013:2), o doente oncológico 

enfrenta várias alterações na vida a partir do momento em que obtém um diagnóstico 

clinico desta natureza, logo, este facto é compartilhado também pela sua família, uma vez 

que esta é um espaço de partilha e um lugar onde várias pessoas convivem e se apoiam 

mutuamente com a função de se protegerem uns aos outros, ou seja, diante de uma 

situação de fragilidade partilham entre si todos os seus medos, perdas, limitações e 

cuidados, o que faz com que os papeis e funções familiares se reorganizem de forma a 

prestar auxílio ao membro, ou membros que mais precisam.  

Quando um familiar adoece, e principalmente quando esta doença é crónica e pode 

ser fatal, como é o caso da doença oncológica, este passa a ter um papel dominante no 

sistemas familiar, uma vez que todos os outros membros temem a sua perda e querem 

auxiliar ao máximo nesta fase difícil, como tal, estes têm várias reações, que podem ser 

positivas ou negativas, sendo que por norma, como primeiro impacto, estes podem negar 

a realidade como mecanismo de defesa. Durante todo o processo da doença, além de todas 

as quebras, medos e alterações no sistema familiar, profissional e social, este é também 
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bastante influenciado pela forma como o problema é encarado, e por as representações 

que todos os elementos têm sobre o cancro, o que pode levar a reações mais ou menos 

pacíficas e o que, por conseguinte, influencia também a forma como aceitam ou não esta 

situação e lidam com ela. (Alves, 2013:3)  

Numa fase inicial, no que se remete à família, todos os membros ficam ansiosos e 

medrosos relativamente ao diagnóstico oncológico e podem sofrer até mais do que o 

próprio doente. Alguns familiares podem entrar em fase de negação e influenciar o 

paciente a procurar uma segunda opinião médica, e como esta, outras crises surgem no 

que se refere ao médico, tratamento e posição a adotar. No que se remete à fase do 

tratamento em si, os familiares que acompanham de perto esta situação e que 

acompanham os seus familiares aos tratamentos sofrem também demasiado, uma vez que 

presenciam o desgaste físico e emocional que os tratamentos provocam nos pacientes. 

(Alves, 2013:6) 

Todas as implicações e mudanças que esta doença acarreta, mais cedo ou mais 

tarde farão com que surjam sentimentos negativos e fases depressivas, o que leva ao 

enfraquecimento do sistema imunológico, ou seja, fará com que o combate imunológico 

e biológico à doença baixe as suas forças e irá influenciar o tratamento, portanto, pode 

dizer-se que esta doença tem uma grande componente emocional e é bastante influenciada 

por ela. (Alves, 2013:6) 

No entanto, as famílias que conseguem reaver os sentimentos positivos 

reorganizam a sua rotina familiar para tornar possível o enfrentamento da doença apesar 

de todos os contras associados à mesma, esta habilidade está diretamente ligada à 

composição e dinâmica familiar (Alves, 2013:16) 

O comportamento familiar perante esta situação é influenciado por várias 

variáveis, sendo elas a sua história familiar, o contexto em que esta se insere, as 

caraterísticas próprias de cada elemento, as maneiras de pensar e agir perante os 

contratempos, as representações da doença, entre outros aspetos. No entanto, por norma, 

numa fase de crise, a família reage e interage internamente e externamente de forma a 

conseguir a proteção necessária para o seu familiar, ou seja, estes apoiam-se mutuamente 

estabelecendo novos papéis para conseguir superar esta situação. Entre estas atitudes 

estão várias formas de apoio como estar com o familiar doente, estar junto e estar perto 

para dar o apoio necessário, quer ao nível dos tratamentos e consultas, bem como no 
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auxilio para a execução de tarefas que os doentes por si só não são capazes de executar, 

no entanto, sem nunca tentar substituir o doente, para não causar uma reação negativa e 

sensação de inutilidade por parte do mesmo. (Alves, 2013:17) 

Capítulo V – Qualidade de vida e vivências da doença oncológica 

8. Qualidade de vida e vivências da doença oncológica 

Dado que os enfoques principais da presente investigação referem-se à qualidade 

de vida bem como à vivência da doença oncológica, de seguida serão apresentados e 

clarificados ambos os conceitos de forma a perceber ao que se refere cada um dos dois e 

principalmente expor como é que as pessoas vivenciam a doença oncológica. 

8.1. Qualidade de vida na doença oncológica  

Tal como já foi supracitado, a qualidade de vida passa por "a perceção do 

indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais 

ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações" (Massola, 

s/d), e existem vários fatores que influenciam a qualidade de vida, entre as quais está o 

bem-estar físico, o bem-estar psicológico, o bem-estar profissional e a ausência ou 

existência de doenças. Estas doenças podem ser de várias naturezas, mas existem doenças 

com as quais se consegue manter a qualidade de vida, e outras que nem sempre.  

No caso da doença oncológica, uma vez que esta ainda é muito estigmatizada e 

tem grandes probabilidades de ser mortal variando isto consoante a patologia em si e o 

estádio em que se encontra, poderá ter um grande impacto no doente e na família. Além 

disto, por vezes surgem várias dúvidas quanto ao diagnóstico, prognósticos e quais os 

sofrimentos que advém de uma situação de doença oncológica e dos próprios tratamentos, 

o que por sua vez levantará questões e porá em causa a qualidade de vida do doente. Uma 

vez que a qualidade de vida implica vários fatores e varia de pessoa para pessoa, não 

existe uma medida padrão a adotar para conseguir alcançar a qualidade de vida na doença 

oncológica, apesar de esta ser a principal preocupação nestes casos (Figueiredo, Araújo e 

Figueiredo, 2006) 

Como é de esperar, nestes casos, o doente é afetado a vários níveis, assim, McCray 

afirma que a qualidade de vida do doente oncológico poderá ser medida em três 

dimensões, sendo elas a qualidade de vida acompanhada de bem-estar físico, a qualidade 
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de vida aliada ao bem-estar psicológico e espiritual, e a qualidade de vida de bem-estar 

social. (Ferreira, 2009:54) 

Assim, importa referir que, segundo Ferreira (2009:54) a qualidade de vida que se 

refere ao bem-estar físico engloba a capacidade de manter a atividade funcional, a força, 

a dor, o cansaço, entre outros. A qualidade de vida aliada ao bem-estar psicológico e 

espiritual está relacionada com a ansiedade, o medo, a religião, entre outros. E a qualidade 

de vida relativa ao bem-estar social refere-se à manutenção dos papéis socais e relações 

sociais, bem como afetos, intimidade, sexualidade, trabalho, família, entre outros aspetos.  

No entanto, conforme Figueiredo, Araújo e Figueiredo (2006), baseados no 

mesmo autor, referem além das dimensões acima referidas, as dimensões diferem 

ligeiramente, ou seja, estes apresentam todas as dimensões supracitadas, no entanto, 

acrescentam também o estado funcional, que se refere à capacidade de executar atividades 

quotidianas, como o autocuidado, a mobilização e o desempenho do papel social, bem 

como uma avaliação global que deve ter em atenção todas as dimensões relacionadas à 

saúde e ao estado de saúde de cada um.  

São várias as fases de adaptação de um doente oncológico à sua nova realidade, 

tal como já foi referido, portanto, todas as fases irão influenciar a sua qualidade de vida. 

Na fase do diagnóstico, é possível experienciar alterações a nível intestinal, e a dor 

também poderá surgir e provavelmente irá acompanhar o doente em todo o percurso 

oncológico, logo também irá influenciar a qualidade de vida do doente, em grande escala, 

uma que vez que poderá afetar não apenas um órgão, bem como poderá provocar 

alterações na atividade física da pessoa, causar alterações psíquicas bem como causar um 

elevado nível de stress no contexto familiar.  

Esta dor, tal como foi referido, pode causar algum incapacidade ao doente, o que 

por sua vez leva à dependência de terceiros para a realização de certas atividades, o que 

por conseguinte poderá originar uma quebra a nível de autoestima ou até mesmo 

depressão, o que certamente influenciará a qualidade de vida. (Figueiredo, Araújo e 

Figueiredo, 2006) 

No que se refere à fase do tratamento, importa referir que esta é também uma fase 

bastante complicada, visto que os tratamentos podem ser invasivos ao ponto de modificar 
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a imagem corporal, a sexualidade e consequentemente o bem-estar físico e psicológico. 

(Figueiredo, Araújo e Figueiredo, 2006) 

Outra das coisas que tem efeito na qualidade de vida do doente oncológico é se o 

problema é local ou se se verifica metastização do problema, visto que cada situação tem 

uma solução diferente, como tal, importa referir que o tratamento que é adotado irá 

influenciar também. No caso da cirurgia, é no primeiro ano após a mesma que surgem as 

maiores dificuldades, tais como depressão, pessimismo, ansiedade, a atividade social 

diminui, e antes de voltarem ao trabalho, se for o caso, os doentes precisam deste período 

de recuperação. Por norma, as relações interpessoais têm tendência a deteriorar-se, 

principalmente com os parceiros, o que consequentemente irá influenciar a nível sexual. 

(Figueiredo, Araújo e Figueiredo, 2006) 

No caso dos tratamentos de quimioterapia e radioterapia, estes também 

influenciam a qualidade de vida do doente, estes podem provocar várias alterações na 

pessoa, tais como dor, vómitos, náuseas, perda de peso, e mau estar geral, o que irá 

provocar alterações não só corporais como a nível do desempenho das atividades de vida 

diária. (Figueiredo, Araújo e Figueiredo, 2006) 

Assim, tal como refere Santos (2003) cit por Figueiredo, Araújo e Figueiredo 

(2006), todo o tipo de tratamentos irá influenciar a qualidade de vida do doente 

oncológico, no entanto embora sejam todos agressivos a nível físico devido aos efeitos 

secundários, a radioterapia apesar de não se manifestar tão doloroso provoca um grande 

impacto a nível psicológico. Outra das influencias na qualidade de vida do doente é a 

combinação de dois tratamentos, por exemplo a quimioterapia com a radioterapia, uma 

vez que apesar de haver tendência a aumentar a taxa de sobrevida do individuo, os 

tratamentos são demasiado tóxicos.  

Importa por fim referir que de acordo com várias investigações elaboradas e 

publicadas na literatura, após os tratamentos a vertente que deverá ser tida em maior conta 

será o apoio psicossocial, uma vez que após a vivência deste tipo de situações torna-se 

complicado a inclusão do individuo no seu ambiente social normal (antes da doença), no 

entanto, é nessa fase que surge ou deverá surgir um maior apoio por parte de familiares e 

amigos, uma vez que o suporte social é imprescindível para uma boa aceitação e 

adaptação à doença, o que por sua vez irá refletir-se na qualidade de vida.  
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8.2. Vivência da doença oncológica  

A vivência pode ser definida como o modo de como alguém vive, experiência de 

vida ou experiência psíquica, ou seja, o conceito de vivência, tal como o nome indica 

refere-se ao modo como uma pessoa age perante a vida consoante a mesma acontece. 

(Infopédia, 2017) 

Este conceito, surge pela primeira vez após a primeira metade do século XIX, e 

significa estar presente em vida quando algo acontece, e o modo como se vivenciam as 

situações ou os acontecimentos ao longo da nossa vida, influenciam a pessoa em toda a 

sua globalidade.  

Perante um diagnóstico oncológico, tanto o doente como os seus familiares 

recorrem a várias estratégias para conseguir lidar com um diagnóstico desta natureza, e 

estas estão diretamente ligadas com o tipo de cancro com que se deparam, o estádio em 

que a doença se encontra, bem como quais os prognósticos da mesma. Cada uma destas 

variáveis irá influenciar e poderá “individualizar” os sentimentos dos doentes e dos 

familiares atingidos por este tipo de diagnóstico, levando a que estes criem estratégias 

positivas ou negativas perante esta doença.  

Existem várias maneiras de encarar a doença, existem indivíduos que a encaram 

como como um desafio e como tal assumem uma certa atividade e vontade de luta contra 

a mesma, outros ficam devastados e frágeis com este diagnóstico e adotam uma postura 

passiva. Como tal, cada pessoa reage de sua maneira à doença e às perceções da mesma, 

no entanto, este tipo de reações também está intimamente ligada às histórias de vida de 

cada um, sendo influenciada também por a sua formação profissional, educacional, social 

e cultural, tal como pelos seus projetos futuros, idade e fase de vida em que o individuo 

se encontra. (Ferreira, 2009:46) 

Além de todos estes fatores, mais individuais, existem também fatores extrínsecos 

ao individuo que afetarão a sua maneira de lidar com a doença, bem como a comunicação 

do diagnóstico por parte do médico, ou seja, a forma como a comunicação é estabelecida, 

quer entre cuidador-doente, quer entre médico-doente, irá influenciar o comportamento 

do doente, principalmente no modo como este irá aceitar o seu diagnóstico e a aderência 

aos tratamentos que necessita. (Ferreira, 2009:51) 
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Posto isto, a fase que surge após o primeiro impacto do diagnóstico é aquela em 

que o paciente interioriza a informação dada sobre o diagnóstico e surgirão várias 

emoções, tais como stress, raiva, medo, revolta, tristeza, ansiedade, desespero, falta de 

esperança no futuro, entre outros, como tal, os doentes tendem a isolar-se, a terem pena 

de si próprios e da sua família, bem como pode surgir a desconfiança quanto ao 

diagnóstico, mesmo que o prognóstico seja positivo. Após algum tempo nesta fase, os 

sentimentos acima referidos começam a dissipar-se lentamente e surge um espaço para 

que o doente se comece a ajustar ao seu diagnóstico e comece a aceitá-lo. (Sousa, 2014:6) 

Posteriormente, surge a fase da aceitação do diagnóstico e do tratamento, ou seja, 

neste momento o doente começa a mentalizar-se que terá que aceitar e integrar na sua 

vida uma nova rotina onde deixa que exista espaço para os tratamentos. Neste momento 

tanto os profissionais de saúde, como a família e os amigos começam a ter um papel ainda 

mais importante na vida do doente. E é nesta altura que surgem as dúvidas sobre os 

tratamentos, as suas consequências e a sua eficácia, como tal é necessário que este se 

informe e esclareça todas as dúvidas existentes, e será este conhecimento que irá 

influenciar o ajustamento do doente ao tratamento bem como as atitudes que este vai 

tomar para melhorar a sua saúde. Por sua vez, esta aprendizagem para lidar com a situação 

irá reduzir as emoções negativas perante a situação, no entanto, estas persistem mas com 

um impacto menor. (Sousa, 2014:7) 

Nesta fase existem uma continuidade no que se refere à diminuição de certas 

atividades rotineiras, a perda de interesse por o contato social e pode surgir também a 

vontade de desistir de lutar contra a doença, ou seja, são vários sentimentos que podem 

abalar o doente, e este passa a isolar-se mais e a guardar para si estes mesmos sentimentos 

de forma a não preocupar os que o rodeiam, havendo um corte na comunicação bem como 

a redução do stress e das emoções negativas. No entanto, é neste momento que surge o 

plano de tratamento a efetuar tendo em conta não só o quadro clinico, como também 

certos aspetos particulares do individuo, entre eles está a idade, o estado geral de saúde e 

o estilo de vida do mesmo. (Sousa, 2014:7) 

É importante referir que existem vários tipos de tratamentos, entre cirurgia, 

radioterapia, quimioterapia entre outros, no entanto, importa ressalvar que todos eles 

podem trazer consequências, quer a nível físico, como a mudança da imagem corporal, 

fadiga, inibição da função sexual, entre outras; quer a nível do sistema nervoso central, 
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cognitivo e emocional, entre os quais está a perda de memória, sonolência, mudanças de 

personalidade, quadros alucinogénios, desorientação, entre outros. (Sousa, 2014:8) 

Após o tratamento, existem dois futuros possíveis para o paciente, ou os 

tratamentos fazem efeito e este fica curado, sem recorrência da doença, ou então os 

tratamentos, de facto atuam positivamente também, no entanto depois de um período livre 

da doença, esta reaparece e avança de novo. Quando surge uma recidiva, esta irá afetar 

muito mais o doente a nível emocional, uma vez que este ficará com o pensamento que 

não irá escapar da morte ou que não conseguirá ficar realmente curado, ou que o cancro 

irá metastizar, o que provoca muito desanimo e depressão ao doente. No entanto, existem 

doentes que perante o reaparecimento da doença, começam o tratamento com esperança 

de cura, no entanto, e por vezes os tratamentos não conseguem dar resposta à evolução 

da patologia e o doente entra em fase terminal, que surge quando a morte está próxima. 

(Sousa, 2014:9) 

É na fase terminal que surgem de forma ainda mais intensa os sentimentos de 

raiva, culpa, impotência, diminuição da esperança e a sensação de falha no cumprimento 

de certos objetivos de vida. No entanto, é nesta fase que o doente também precisa de um 

maior apoio a nível físico, psicológico e social. (Sousa, 2014:10) 

Por fim, importa assim ressalvar que cada individuo é único, cada qual tem a sua 

reação, cada qual tem a sua personalidade, muito depende do estádio da doença quando 

esta é diagnosticada e existem muitos outros fatores psicológicos, sociais e clínicos que 

irão influenciar a vivência de uma doença oncológica. Cada caso é um caso.  
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Parte II – Estudo Empírico  

9.  Metodologia  

Segundo Gerhardt e Silveira (2009:12) a metodologia pode ser definida como o 

estudo dos caminhos a percorrer para a realização de uma pesquisa ou para se fazer 

ciência. Torna-se relevante ressalvar também que este estudo é exploratório, ou seja, tem 

como objetivo proporcionar familiaridade com o assunto em estudo de forma a torna-lo 

mais claro, e para tal envolve o levantamento bibliográfico. Este é também de carater 

transversal. (Silva e Menezes, 2005:21) 

Neste sentido, importa ainda referir que para a concretização desta investigação, 

foi aplicada uma metodologia do tipo qualitativa, ou seja, a pesquisa qualitativa assume 

que existe uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. Este método não se traduz 

em números, ou seja não requer o uso de técnicas estatísticas, e a atribuição de 

significados aos fenómenos interpretados são básicos, e de natureza descritiva. (Silva e 

Menezes, 2005:19)  

No caso da pesquisa qualitativa o objetivo principal passa por entender da melhor 

maneira possível a realidade social através da recolha de dados, e a principal caraterística 

deste tipo de pesquisa é a flexibilidade relativamente às técnicas de recolha de dados de 

forma a obter os resultados mais adequados à investigação. (Martins, 2004:292) 

9.1.Contextualização da problemática 

 O presente estudo surge a partir de uma pesquisa bibliográfica realizada sobre o 

tema oncologia em pessoas mais velhas. Considera-se pertinente a elaboração deste 

estudo uma vez que o cancro atualmente é cada vez mais incidente na sociedade, e atinge 

principalmente os idosos. Assim importa referir que segundo a Direção Geral de Saúde 

(2013:56), os cancros mortais mais incidentes em 2011 foram estomago, cólon, traqueia, 

brônquios e pulmão, mama feminina, próstata.  

De acordo com a Liga Portuguesa Contra o Cancro (s/d), um dos fatores de risco 

mais influentes na doença oncológica é o envelhecimento, uma vez que a maioria dos 

cancros surge em pessoas com mais de 65 anos. Assim, é de referir que a taxa de 

mortalidade em idosos com doença oncológica, em Portugal, no que se refere às mulheres 
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tem um valor de 563,57, no entanto, nos homens a taxa de mortalidade alcança 1182,63. 

(Direção Geral de Saúde, 2013:65) 

Além da alta incidência desta doença, considera-se também pertinente a realização 

desta investigação uma vez que os estudos existentes estão direcionados para a medicina, 

ou seja, relativamente a questões pessoais e no que concerne ao bem-estar da pessoa de 

uma forma mais humanista, não existem muitos estudos. 

Assim, importa referir que a pergunta de partida deste estudo é “Como é que as 

pessoas mais velhas vivenciam a situação de doença oncológica?”, e os objetivos do 

mesmo rondarão o impacto que esta doença tem na qualidade de vida das pessoas mais 

velhas, bem como o impacto na família. 

9.1.1. Objetivos da investigação  

O objetivo geral da presente pesquisa é compreender a vivência das pessoas mais 

velhas com doença oncológica, posto isto, importa referir que segundo Gerhardt e Silveira 

(2009:48), o objetivo geral é a síntese do que se pretende alcançar.  

No que concerne aos objetivos específicos, segundo os mesmos autores, 

pretendem detalhar o objetivo geral. Os objetivos específicos deste trabalho são:  

-Conhecer o impacto da doença oncológica nas pessoas mais velhas;  

- Saber de que forma a doença oncológica interfere na qualidade de vida 

-Compreender as repercussões da doença oncológica no seio familiar; 

9.2. Participantes  

Para a elaboração deste estudo, e uma vez que se procura elaborar uma 

investigação do tipo qualitativo, tal como já foi referido, ambicionando-se elaborar 

entrevistas de forma a recolher o máximo de informação e o mais rica possível, foi 

escolhido um grupo de participantes para a entrevista. Tal como foi supracitado, foram 

elaborados três guiões de entrevistas, uma para os doentes, outras para os familiares e 

outra para os profissionais, ou seja, no total foram entrevistadas 10 pessoas. 

Este grupo é composto por cinco doentes, quatro familiares tendo em conta que 

dois destes se mostraram indisponível e dois profissionais da área da saúde. Justificando 
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o porquê de existirem 10 participantes, sendo que existem 11 entrevistas conseguidas, 

importa referir que o objetivo era entrevistar como familiares os familiares dos doentes 

em estudo, no entanto, no caso de dois deles não foi possível por indisponibilidade do 

mesmos, tal como já foi referido, como tal, como alternativa para colmatar a falha, pelo 

menos num dos casos, uma das entrevistadas respondeu à entrevista como doente e como 

familiar, uma vez que já passou pelas duas situações. Ou seja, num dos casos foi 

completamente impossível conseguir-se a entrevista do familiar (E1), e como neste caso 

(E7), os familiares também se mostraram indisponíveis, achou-se interessante obter a 

visão da mesma pessoa perante situações diferentes.  

No que se refere ao grupo de doentes, este é composto por cinco pessoas do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre os 56 e os 84 anos. E o mesmo foi escolhido 

para a realização deste estudo uma vez que todas elas vivenciaram a doença oncológica. 

No que concerne aos familiares, este grupo incluía familiares próximos destes 

doentes que passaram pela situação com doente, entre eles foram entrevistados um neto, 

dois maridos e uma das próprias doentes, tal como foi supracitado, uma vez que esta não 

passou apenas pela experiência como doente, bem como, como familiar. Importa 

acrescentar que este grupo é composto por pessoas entre os 37 e os 68 anos.  

Relativamente aos profissionais foram entrevistados uma enfermeira e um médico 

de medicina interna e oncologia, sendo que a enfermeira tem 49 anos e o médico 43.  

Esta amostra é a denominada a amostra por conveniência uma vez que este grupo 

foi escolhido tendo em conta que, uma vez que existe um contato direto com a Liga 

Portuguesa contra o Cancro, existiu uma maior facilidade em entrevistar tanto as doentes, 

porque são voluntárias da Liga, como os profissionais, uma vez que o voluntariado ocorre 

no hospital de dia de Beja, e as entrevistadas tinha contato direto com os enfermeiros e o 

médico também, tendo assim servido de mediadores para a efetiva realização desta 

investigação. Como tal, as entrevistas foram de fácil obtenção uma vez que já existia uma 

relação estabelecida entre ambas as partes. Relativamente aos familiares, uma vez que a 

relação entre estes e os doentes é maioritariamente de cônjuge, foi fácil a sua participação 

no estudo também.  
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9.3. Instrumentos  

 Para a elaboração desta pesquisa, foi utilizado como instrumento de recolha de 

dados a entrevista, uma vez que esta permite ao investigador recolher uma grande 

quantidade de informação, e que possibilitam a riqueza dos trabalhos. (Júnior e Júnior, 

2011:237) 

 De acordo com Júnior e Júnior (2011:239), a entrevista é uma das ferramentas de 

recolha de dados que oferece ao investigador a possibilidade de obter apenas os dados 

que procura através da elaboração prévia das questões a apresentar. Importa salientar que 

as entrevistas podem ter um papel vital num trabalho científico, se combinadas com outras 

ferramentas de recolha de dados, uma vez que este conjunto pode melhorar a qualidade 

da informação e facilitar a interpretação da mesma. (Júnior e Júnior, 2011:241)  

 A entrevista, tem vantagens sobre outros métodos visto que permite recolher uma 

maior quantidade de informação e por sua vez mais rica, uma vez que é uma ferramenta 

“aberta”, onde é permitido ao entrevistado explorar as questões ao máximo e expor as 

suas opiniões de forma mais completa, existe também a possibilidade do entrevistador 

pedir esclarecimentos acerca de respostas que não sejam especificas ou desenvolvidas o 

suficiente, e ainda oferecem a vantagem de serem flexíveis, fáceis de executar e fáceis de 

por em prática. (Júnior e Júnior, 2011:241)  

 De acordo com Júnior e Júnior (2011:242), mediante a comparação entre o 

questionário e a entrevista conclui que a última possibilita a obtenção de um maior 

número de respostas, a oportunidade do entrevistador explicar o que quer saber em cada 

pergunta, e ainda a vantagem de poder observar a postura corporal do entrevistador e as 

reações que cada pergunta provoca.  

 No entanto, é importante referir que apesar de muitas vantagens, a entrevista não 

garante a fidelidade dos dados obtidos visto que pode haver falta de motivação por parte 

do entrevistado, as perguntas podem não ser claras, as respostas obtidas podem não ser 

verdadeiras, e ainda a influência que o contato pessoal entre entrevistador e entrevistado 

pode causar. (Júnior e Júnior, 2011:242) 
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9.4. Procedimentos  

O tema deste estudo surgiu após uma pesquisa bibliográfica elaborada sobre esta 

área, tendo em conta o trabalho voluntário da Liga Portuguesa contra o Cancro, assim, 

considerou-se pertinente abordar este tema, porque seria um estudo de fácil investigação, 

ou pelo menos mais fácil, uma vez que existe contato regular com os voluntários e ex-

voluntários da Liga. Após várias pesquisas, optou-se por fazer uma abordagem mais 

social da doença oncológica, nomeadamente tentando perceber como é que é vivenciada 

esta doença, e visto que os idosos são uma das maiores preocupações a nível social 

atualmente, o tema foca essencialmente a vivência desta doença em pessoas mais velhas. 

Após a escolha do tema, foi estabelecido um contato com os possíveis participantes, em 

meados de Dezembro/Janeiro, de forma a poder orientar toda a investigação percebendo 

de antemão se existia público de estudo ou não, através deste contato todas as voluntárias 

da Liga se mostraram disponíveis para participar na investigação.  

Como tal, para que fosse possível implementar a parte empírica do presente 

estudo, ou seja, as entrevistas, primeiramente foi imprescindível estabelecer um guião de 

entrevista adaptado aos diferentes públicos, doentes oncológicos, profissionais da área da 

medicina, e familiares dos doentes oncológicos, tendo em conta os objetivos do mesmo.  

Posteriormente, para a realização da entrevista com cada entrevistado, foi 

estabelecido, de novo, contato telefónico, no início de Abril, entre ambas as partes para 

saber qual a disponibilidade de cada um para participar no estudo, questionando também 

nesta altura a disponibilidade dos familiares de cada um, como tal, foi indispensável 

elaborar um consentimento informado onde fosse referida a investigação, quais os seus 

fins e onde é requerida a participação de cada pessoa no estudo, onde cada participante 

respondeu conforme a sua disponibilidade ou não para a participação no estudo, que no 

entanto estava previamente estabelecida.  

Uma vez que todas as voluntárias contatadas se mostraram disponíveis para 

participar, tal como os seus familiares (exceto um deles), após o acordo entre 

entrevistador e entrevistado, foi combinada uma hora e um local para a efetiva realização 

da entrevista para o mesmo mês, como tal, as entrevistas realizaram-se entre o dia 20 de 

Abril e o dia 26 de Abril. O local foi escolhido por cada um dos participantes, tendo em 

conta que seriam apresentadas questões de cariz muito próprio e intimo. Além disso, no 

consentimento acima referido requereu-se também a autorização para a gravação da 
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entrevista, uma vez que seria mais fácil para a posterior análise de conteúdo, bem como 

será mais vantajoso para a recolha de notas.  

Os locais das entrevistas variaram entre o hospital de dia de Beja, o grupo de apoio 

de Beja da Liga Portuguesa contra o Cancro e a casa dos entrevistados. 

Foram implementadas três tipos de entrevistas, uma para os doentes, outras para 

os familiares e outra para os profissionais, de forma a percecionar-se três visões diferentes 

sobre o mesmo problema, contando com a perspetiva de quem passa por a doença 

oncológica, quem o rodeia e qual a perspetiva dos profissionais sobre a vivência dos 

pacientes mais velhos perante uma doença oncológica. Os profissionais escolhidos para 

as entrevistas foram o médico e o enfermeiro da oncologia, bem como a psicóloga e a 

assistente social que dão apoio a esta área, no entanto, apenas foram conseguidas as 

entrevistas com um médico e uma enfermeira uma vez que os outros profissionais se 

mostram indisponíveis após várias tentativas para a realização da entrevista. Importa 

referir que foi estabelecido contato presencial tanto com os profissionais de saúde, bem 

como com a Assistente Social, no entanto, esta não se mostrou recetiva à participação no 

estudo sem autorização prévia da chefe do Serviço Social do Hospital, contato 

estabelecido após este encontro, via mail onde foi anexado o guião de entrevista tal como 

solicitado, no entanto, após isto, não foi obtida resposta nem mesmo depois muita 

insistência. No que se refere à Psicóloga que apoia à oncologia foram feitas bastantes 

tentativas presenciais também, no entanto, esta nunca estava disponível, algo que levou a 

que se decidisse adotar a mesma estratégia (via mail) com esta profissional. Após um mês 

da receção deste mail, foi obtida resposta positiva da chefe da unidade de psiquiatria, no 

entanto, apesar de novas várias tentativas para a realização da entrevista, mais uma vez, 

os resultados não foram os esperados visto que esta técnica mostrou-se mais uma vez 

indisponível.  

Relativamente aos doentes, todos eles se mostraram disponíveis para participar, 

no entanto, no que se refere aos familiares não foi possível entrevistar um familiar de uma 

das entrevistadas uma vez que está longe, é enfermeira por isso apresentou-se 

indisponível para a realização da entrevista. 
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10. Apresentação e análise dos resultados 

Tendo em conta que a parte empírica estudo foi conseguida através da realização de 

entrevistas, de seguida serão apresentados todos os dados obtidos através das mesmas. 

Assim sendo, importa referenciar que toda a informação estará dividida de acordo com 

os três grupos distintos, doentes oncológicos, familiares dos doentes oncológicos 

entrevistados, e ainda profissionais de saúde. Além da divisão entre os vários públicos 

integrantes no estudo, os dados obtidos serão também apresentados mediante as várias 

dimensões presentes em cada entrevista.  

10.1. Entrevistas aos doentes oncológicos  

De seguida apresentar-se-á a análise das entrevistas realizadas aos doentes oncológicos, 

iniciando pela caracterização, e posteriormente abordando vários conteúdos pertinentes 

no que se refere ao percurso da vivência da doença oncológica, entre os quais, a 

representação, estádio e impacto da mesma, a perceção do diagnóstico, a vivência da 

doença oncológica e a qualidade de vida. São ainda abordadas questões relativas a 

suporte familiar, ao papel do serviço de saúde e ainda o apoio psicossocial ao doente 

oncológico.  

10.1.1.  Caraterização dos participantes  

Os doentes oncológicos participantes no estudo são todos do género feminino e 

naturais de Beja, com idades compreendidas entre os 56 e os 84 anos. A maioria das 

entrevistadas são casadas, existindo uma viúva (E2), como tal, no que se refere ao 

agregado familiar, a maioria refere que vive com o cônjuge, sendo que a E2 (viúva) vive 

com os netos, e a E1 afirma que além de viver com o cônjuge, vive também com um filho.  

No que concerne ao grau de instrução, as respostas variam, a E1 apesar de ser a 

mais nova, refere que nunca andou à escola, sabe apenas escrever o seu nome. No que se 

refere à E2, esta refere começou o sexto ano, no entanto, desistiu a meio e refere que 

acabou a quarta classe com distinção, sendo esta o quinto ano atualmente. A E7, afirma 

ter frequentado o 1º ciclo do ensino básico, ficando apenas com o quarto ano (atual) uma 

vez que a meio do quinto ano desistiu da escola porque tinha que trabalhar. No que se 

refere à E5, esta possui o 3º ciclo do ensino básico e a E9 atesta que tirou o curso 

profissional (ensino secundário) de animadora sociocultural e de assistente de geriatria.  
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Nº Sexo Idade Localidade Estado civil Com quem vive Grau de instrução 

E1 Feminino 56 Beja Casada Cônjuge e filho 
Alfabetizado (não andou à escola, 

mas sabe escrever o nome) 

E2 Feminino 84 Beja Viúva Netos 
Ensino básico – 1º ciclo (1ª classe/ 

4ª classe) 

E5 Feminino 57 Beja Casada Cônjuge 
Ensino básico – 3º ciclo (7º/9º 

ano) 

E7 Feminino 69 Beja Casada Cônjuge 
Ensino básico – 1º ciclo (1ª classe/ 

4ª classe) 

E9 Feminino 63 Beja Casada Cônjuge Ensino secundário (10º/12º ano) 

Tabela 1 - Caraterização dos doentes entrevistados (dados retirados através das entrevistas)  
 

10.1.2. Representação da doença oncológica 

Perante a pergunta “Qual a representação da doença da doença oncológica antes 

de ter conhecimento do diagnóstico?” as entrevistadas 1 e 2 não tinham qualquer 

conhecimento sobre a doença oncológica, e importa referir que a E1 afirma que mesmo 

após passar pela doença muita coisa lhe passou ao lado, relativamente à E5 e à E7 ambas 

afirmaram estar dentro do assunto por razões familiares, uma vez que familiares próximos 

destas doentes já tinham sofrido de cancro. No que se refere à E9,esta afirma estar também 

dentro do assunto quando teve o cancro uma vez que já fazia parte do grupo de voluntários 

da Liga Portuguesa Contra o Cancro.  

Posteriormente, o mesmo grupo foi questionado sobre a representação da doença 

oncológica atualmente, a E1 mostrou-se confusa, no entanto, afirma ter mais 

conhecimentos atualmente tendo em conta o facto de ter passado pela doença, a E2 refere 

que atualmente percebe o quão grave a doença é que se vê que quem passa por ela sofre 

muito, no entanto, esta entrevistada não sofreu tendo em conta que bastou a realização de 

uma cirurgia e ficou tudo bem. A E5 e E7 afirmam estar ainda mais dentro do assunto 

após ter passado por a experiência e ter vivenciado a situação, ou seja, têm uma perceção 

diferente no que se refere à doença mesmo após de terem tido contato direto com a 

mesma, no entanto, a E7 refere ainda que além de ter passado pela experiência e ter feito 

quimioterapia e ver muita coisa lá, aprendeu ainda mais sobre a mesma desde que é 
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voluntária na Liga Portuguesa Contra o Cancro. A E9 refere que para ela a doença 

oncológica é uma doença crónica e portanto tem que ter sempre alguns cuidados que 

outras pessoas não necessitam.  

10.1.3. Perceção do diagnóstico 

De forma a perceber como foi obtido o diagnóstico, as doentes foram questionadas 

sobre isso mesmo, ao qual a E1, E2 e E5 confessaram ter sentido um caroço no peito 

durante o banho, portanto, através da apalpação e após isso foram ao médico, fizeram 

uma biópsia e o diagnóstico confirmou-se. Importa referir que a E5 teve cancro da mama 

duas vezes, mas da segunda, descobriu da mesma maneira que na primeira vez. No que 

se refere à E7, esta já tinha retirado do peito um nodulo também e como tal estava sempre 

atenta ao peito e numa consulta disseram-lhe que tinha no mesmo sítio uma zona de 

quistos que podia desenvolver para outras coisas, após isto, fez uma biópsia e o resultado 

deu positivo para um carcinoma. Todas as entrevistadas supracitadas sofreram de cancro 

da mama. No que concerne à E9, esta referiu sentir dores abdominais e pensou que fosse 

dor devido ao esforço físico por trabalhar com idosos, tomou comprimidos para as dores 

e não passou, pensou de ser gases e tomou medicação para tal, no entanto, continuou sem 

passar e foi ao médico, aí realizou uma ressonância após não haver revelações no TAC 

que já tinha feito e deram conta de algo estranho no ovário, no entanto, os médicos 

resolveram tirar tudo porque não tinham a certeza do que se tratava, esta retirou útero, 

ovários e apêndice, mas apenas os ovários deram positivo para tumor, de estádio 1.  

As entrevistadas foram também questionadas sobre qual a reação ao diagnóstico, 

a E1 e a E9 referiram ter uma reação normal, sendo que a E9 reforçou que por estar dentro 

desta realidade por ser voluntária não sofreu muito. A E2 confessou que ficou aborrecida 

mas que foi muito corajosa e enfrentou a doença com bravura. A E5 assume que teve uma 

reação má, mas mais ao menos contida da primeira vez mas que na segunda foi péssimo. 

A E7 refere que teve uma reação muito emotiva “oh filha fartei-me de berrar” afirmou 

esta, porque fez muitas mamografias e eco mamárias devido ao nodulo que tinha tirado e 

achou sempre que por passar tanta vez por estes momentos de ansiedade que se algum 

dia desse positivo para alguma coisa que estaria preparada, no entanto caraterizou a 

noticia como um balde de água que lhe caiu em cima, “parece que o chão sai debaixo dos 

pés”, comentou esta.  
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Quando confrontadas com a aceitação da doença a maioria das entrevistadas 

afirmou ter aceitado bem, e com calma, no entanto, importa salientar que a entrevistada 

2, confessou “o meu marido é que sofreu muito, eu não, aceitei bem”, no caso da E7 esta 

referiu “no momento foi difícil não é? Mas depois fui-me controlando…”.  

10.1.4. Estádio da doença 

De forma a esclarecer em que ponto da doença se encontram as entrevistadas, as 

mesmas foram questionadas acerca disto, e todas revelaram que se encontram bem, ou 

seja, estão “limpas” relativamente à doença oncológica, no entanto importa referir que 

tanto a E2 como a E7 se encontram nervosas visto que a equipa médica alertou para terem 

atenção à barriga e ao sangue, respetivamente. A E9 refere também alguma preocupação 

tendo em conta que atualmente a doença oncológica é considerada uma doença crónica e 

no fundo tem medo de voltar a passar por esta situação.  

10.1.5. Impacto da doença 

De forma a compreender qual o impacto da doença oncológica, a entrevistada 

questionou sobre isso e obteve as seguintes respostas: E1 - “Ah… não foi assim muito”, 

E2 – “Não teve impacto nenhum, Graças a Deus”, E5 – “Mau, principalmente da segunda 

vez. Da primeira vez não, da segunda sim, da segunda foi péssimo!”, E7 – “…razoável 

olhe…”, E9 – “Ah…deixou-me ser mais…a… portanto… não saio de casa, sou 

mais...não sou nómada, sou…” … “Mais reservada, não saio, só para ir às compras, para 

ir aos médicos…”, portanto, tal como se sabe cada pessoa é uma pessoa e as várias 

respostas obtidas confirmam isso mesmo. 

10.1.6. Vivência da doença oncológica 

Relativamente à vivência da doença, todas as entrevistadas afirmaram terem 

vivenciado isto da melhor forma, umas porque iam lutando com elas próprias e sendo 

corajosas (E2 e E5) e outras porque tiveram muito apoio familiar e de amigos (E5 e E7), 

no entanto importa salientar que a E1 refere ter suportado tudo e pensado em lutar porque 

tinha filhos pequenos e não se podia deixar ir abaixo por eles. É de reforçar ainda que 

apesar de aceitar bem, tal como as outras, a E9 refere que nem a queda de cabelo a abalou.  
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10.1.7. Qualidade de vida 

Relativamente à categoria que se refere à qualidade de vida, foram feitas várias 

questões e obtidas diversas respostas, tais como:  

-“O que entende por qualidade de vida?” 

E1 – “(…) Viver um dia de cada vez” 

E2 – “Eu acho que a qualidade de vida… como é que eu ei de explicar… ? a 

qualidade de vida… eu acho na minha maneira de ser, que… que nós é que procuramos 

a qualidade de vida e temos que entender e enfrentar a realidade da vida… (…) E adaptar-

nos… às doenças… e termos paciência… e termos calma, e descontração. Não sei, isto é 

o que eu penso… porque a qualidade de vida… olha a qualidade de vida para mim… é 

pior agora…” 

E5 – “Conseguirmos acordar… Levantarmo-nos da cama, fazer o nosso dia-a-dia, 

mexer-se, conviver mos, sermos, conseguirmos fazer aquilo que nós pretendermos, com 

o nosso corpo, a nossa mente…e… principalmente, levantarmo-nos da cama e fazermos 

o nosso dia-a-dia, isso é o principal… E depois o resto… Para mim é a qualidade de vida.” 

E7 – “A qualidade de vida… acho que é a gente estar bem com a gente próprios e 

ir conseguindo vencer as coisas más…E… ter força para elas e para as aguentar não é? 

(sorriso triste) ” 

E9 – “Oh, ter qualidade de vida é viver esquecendo, tentando esquecer o que tive 

e ter uma vida mais ativa, que não tenho, portanto, a qualidade de vida… é muito 

reduzida…” 

-“O que acha necessário para alcançar a qualidade de vida?” 

E1 – “(…) ter uma boa alimentação e fazer exercícios e não nos chatearmos com 

a vida(…)” 

E2 – “Olhe… para alcançar a qualidade de vida… é nós sermos realistas, e 

enfrentarmos a qualidade de vida como deve ser… isso é que a gente tem que ver…” 

E5 – “Depende da pessoa… depende da doença, se a doença deixa, se a doença 

deixa a pessoa tem que ajudar, se a doença não deixa a pessoa quer ajudar e não 
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consegue… As pessoas têm que pensar nisso, a doença é muito importante… a doença, e 

a pessoa também! A pessoa é muito importante psicologicamente… e as companhias que 

tem à volta também… Mas principalmente a pessoa, a pessoa psicologicamente tem que 

se… tem que… tem que se ajudar, tem que gostar dela, ajudar-se… e depois…a… tem 

que ajudar a doença, mas a doença também tem que a ajudar a ela porque às vezes é muito 

grave, a pessoa quer e não consegue…” 

E7 – “O que é necessário… termos uma vida um pouco estável, mesmo que não 

seja total mas um pouco estável… ter a nossa família por volta, os nossos amigos, e acho 

que é o suficiente (emoção) e acho que é o suficiente…” 

E9 – “É dizerem-me que eu estava completamente curada e… e nunca mais tinha 

nenhuma recaída.” 

-“ Considera que tem qualidade de vida? Porquê?” 

A E1 afirmou ter qualidade de vida mas não soube explicar o porquê, a E2 

respondeu positivamente e refere que conseguiu encarar com naturalidade aquilo por o 

que passou. E também as restantes entrevistadas afirmaram ter qualidade de vida, no 

entanto, no caso da E5, esta justifica isto com a seguinte declaração: “Porque me mexo, 

porque falo, porque vivo a vida, porque acordo e me levanto… umas vezes estou triste, 

outras vezes estou alegre, umas vezes zango-me, outras vezes não, rio, choro, e acho que 

isso…”, no que concerne à E7 esta refere que “(….) Tenho as coisas mais necessárias da 

vida… tenho uma vida mais ao menos estável, ainda com trabalho, eu trabalho, eu e o 

meu marido, mas… acho que sim, que tenho…”, e relativamente à E9 esta relata que 

“(…)posso andar de um lado para o outro, posso ir passear, se não vou é porque não quero 

e… por isso, acho que tenho qualidade de vida, e se eu tiver sempre metida numa cama 

ai… podia ser muito pior, ou se tivesse que fazer medicação sempre, todos os dias… 

porque, por causa do tumor, não, eu não tomo nada, não… portanto acho que estou 

bem…”.  

-“Crê que a doença oncológica interfere/interferiu na sua qualidade de vida? 

Porquê”  

Perante esta questão as entrevistadas 1, 2 e 7 referiram que não, relativamente ao 

porquê a entrevistada 1 refere que “(…) eu faço a vida normal como fazia antigamente, 

faço tudo. O que eu fazia antigamente eu faço agora… não tenho assim coiso. Acho que 



 

47 
 

foi mais um…uma fase na vida má que uma pessoa tem que passar não é?”, relativamente 

à entrevistada 2, esta refere que a doença oncológica não interferiu na sua qualidade de 

vida uma vez que esta encarou a mesma com naturalidade e que teve a sua mãe (que já 

faleceu) sempre com ela, ou seja, foi buscar forças “espirituais”. No que se refere à 

entrevistada 7, esta refere que “Consegui ultrapassar tudo, tive sempre toda a gente do 

meu lado… as minhas pessoas… as minhas pessoas de família e os meus mais 

próximos… eu também tive amigos não é? Pois… tive… tenho tenho, qualidade de 

vida… não é estável, com turbulências de vez em quando mas tenho…” 

No entanto, perante as mesmas perguntas, as restantes afirmaram que sim (5 e 9), 

a E5 confessa que “(…) nós começamos a entrar na agente, a pensar mais na agente, o 

que é que fizemos, porque é que fizemos, se conseguimos melhorar o mal que fizemos 

anteriormente, mesmo… mesmo mais novas, o que é que estava errado, o que é que a 

gente consegue mudar, se mudamos, os outros a gente não consegue mas consegue-se 

mudar a nós mesmos… isso é muito importante… e ver o que é que fez mal, o que é 

tentou fazer bem e não conseguiu, conseguir fazer melhor, não prejudicar ninguém, nem 

prejudicar os outros, nem o nível de vida das pessoas que nos estão à volta… porque 

muitas das vezes o mal é a gente encontrarmos se as nós mesmos… e depois prejudicar a 

vida dos outros que estão à volta porque não entendem a nossa maneira de querer 

viver…”, no que se refere à E9 esta afirma que antes era mais mulher e que após a 

vivencia desta situação as coisas modificaram-se a nível sexual.  

-“Como acha que pode melhorar a sua qualidade de vida?” 

Relativamente a esta pergunta tanto a E1 como a E2 afirmaram que atualmente 

têm uma qualidade de vida estável, no entanto, no que concerne à E5 esta refere mudanças 

a nível pessoal. No que respeita à E7, esta confessa não ambicionar muito, quer apenas 

viver o dia-a-dia com calma e ter a oportunidade de ver os netos crescerem e continuar a 

ver as filhas bem por mais algum tempo. Em relação à E9 esta refere apenas que o que 

podia ocorrer para que a sua qualidade de vida melhorasse era saber que está totalmente 

curada. 

-grau de perceção sobre a qualidade de vida em três momentos, antes da doença, 

durante o tratamento e atualmente.  
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Nesta questão foi apresentado um quadro com três momentos diferentes 

supracitados para que cada uma das entrevistadas avaliasse a sua qualidade de vida numa 

escala de 1 a 5 em que 1 era muito insatisfeito e 5 era muito satisfeito. Como tal, no que 

se refere ao momento anterior à doença E2, E7 e E9 referiram estar muito satisfeitas com 

a sua qualidade de vida, relativamente à E1 esta afirma estar satisfeita, a E5 confessa que 

não estava nem satisfeita nem insatisfeita.  

Durante o tratamento tanto a E1 como a E9 afirmam que estavam insatisfeitas, no 

caso da entrevistada 2 a pergunta não se aplica uma vez que esta não fez tratamento, a E5 

refere-se muito satisfeita porque viu a irmã passar por um cancro, ter uma quimioterapia 

horrível, viu a decadência dela de dia para dia e viu que esta sofreu muito com a 

quimioterapia, ao ponto de deixar de andar, portanto, tendo esta situação como 

comparação percebeu que apesar de ser uma situação má e difícil de conseguir ultrapassar 

percebia que o que ela estava a passar era mínimo comparado com o sofrimento da irmã 

perante a mesma situação. No que se refere à E7 esta afirma que não se encontrava nem 

satisfeita nem insatisfeita com a sua qualidade de vida.   

No que se refere à qualidade de vida no momento as entrevistadas 1, 5 e 7 

revelaram-se muito satisfeitas, a E2 mais ao menos, e a E9 afirmou sentir-se satisfeita.  

10.1.8. Suporte familiar 

Relações familiares  

Perante a pergunta “que tipo de relação mantém com os seus familiares?”, todas 

as entrevistadas referiram ter boas relações. Relativamente à pergunta “encontra-se 

satisfeito com as relações familiares? Porquê?”, mais uma vez todas elas responderam 

afirmativamente e em relação ao “porquê?” as entrevistadas 1, 7 e 9 referiram ter relações 

muito boas e que estiveram sempre rodeadas de muito apoio familiar. A E2 refere ter uma 

família maravilhosa que sempre a apoiou em tudo, principalmente os filhos, 

essencialmente porque o marido faleceu cedo. No que se refere à entrevistada 5 esta 

referiu apenas porque sim.  

Após isto, as entrevistadas foram questionadas sobre o conhecimento dos seus 

familiares relativamente à doença oncológica e todas referiram que os seus familiares 

tiveram conhecimento da situação, relativamente ao porquê destes saberem todas 

referiram que contaram para alertarem os familiares quanto à possibilidade de padecerem 
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da mesma doença, ou para terem apoio, ou porque estavam sempre presentes ou 

simplesmente porque sabem tudo uns dos outros.  

No que respeita à pergunta “que repercussões teve esta notícia no seu seio 

familiar?”, no que se refere à E1 esta afirmou que houve uma tia que se afastou como se 

fosse uma doença contagiosa, mas o filho mais velho e o marido encararam bem a 

situação, no entanto, a entrevistada referiu que o marido rejeitava-a e rejeitava vê-la por 

ela ter retirado o peito e por isso esta sentiu-se “obrigada” a fazer uma reconstrução 

mamária, bem como que o filho mais novo desmaiava quando chegava perto dela porque 

fazia-lhe impressão certas coisas. No que toca às entrevistadas 2, 5 e 7 revelaram que a 

família reagiu mal à notícia, que teve o efeito de uma bomba e que foi uma situação triste, 

alguns reagiram ate pior que os próprios doentes. A entrevistada 9 refere que o marido 

aceitou normalmente, mas que os filhos se sofreram esconderam esse sofrimento.   

Vivências na família 

 Uma vez que um dos objetivos passa por perceber o impacto da doença oncológica 

na família, surge uma questão sobre a reação dos familiares e qual a disponibilidade para 

auxiliarem o doente, à qual foram obtidas respostas como:  

E1 - “(…)tinham a vida delas, ninguém nada, ninguém me veio ajudar”; “(…)o meu 

marido também estava no serviço, era da GNR tava no serviço, também não podia ajudar 

muito. E agora olha está reformado e está em casa e também não me ajuda. É assim… 

pronto…,” 

E2 – “Ah… ajudaram-me… olha filha… posso-te dizer que foram muito poucos… que 

eramos doze irmãos, e eu estou sozinha…(…)”; “(…) que assistiu mais foi a minha irmã 

Lena, que também já não existe… essa foi assim um bocado abaixo, e as minhas 

sobrinhas… mas aceitaram com coragem porque viram a maneira como eu… como eu 

aceitei…”; “Apoiaram-me bastante. O meu marido é que foi abaixo…”, mas revela ter 

tido sempre apoio.  

E5 – “Ah… Normal… Tudo, normal… Ajudavam-me naquilo que eu deixava que 

ajudassem… isso também vai da gente não é? Contar tudo ou não… (risos)” 

E7 – “Toda! Toda a disponibilidade…”; “(…) reação, pois, para ajudarem, para me darem 

força, e para tudo…” 
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E9 – “Tive sempre quem me ajudasse…a…o meu marido estava empregado, mas quando 

eu telefonava ele vinha sempre, quando eu estava mal disposta ele também estava porque 

ele tinha um chefe que lhe dava essa oportunidade, de o fazer…e…e da minha…a…tenho 

uma sobrinha que é enfermeira e também me deu todo o apoio, e das minhas irmãs…” 

Suporte na doença 

As entrevistadas foram também questionadas sobre o acompanhamento por parte 

dos familiares nesta questão, todas referiram que tiveram o acompanhamento necessário, 

à exceção da entrevistada 1 que refere “Mais ao menos, um telefonema “Tão como é que 

tas? E isso ta tudo bem?”, sim, agora ajuda e… não… não…” 

10.1.9. Papel do serviço de saúde  

Foram elaboradas questões relativas ao papel do serviço de saúde, nomeadamente 

se este tem as condições necessárias para o acompanhamento e tratamento de doentes 

oncológicos e o porquê da resposta, as entrevistadas 1 e 2 afirmam que sim porque foram 

sempre bem tratadas e a E1 refere ainda que também teve um acompanhamento ativo da 

psicóloga na quimioterapia, mas que não precisou dela, no entanto a E5 refere que tem 

que se melhorar porque há dias, a entrevistada 7 refere que não porque não teve apoio 

psicológico e porque o médico que a acompanhou em Beja foi bruto com ela, não teve a 

sensibilidade necessária para lidar com a paciente e não lhe soube explicar a situação. No 

que respeita à E9 esta refere que na altura em que teve doente sim, teve o 

acompanhamento e tratamentos adequados e os doentes eram tratados como se fossem 

todos uma família no entanto, atualmente considera que existe falta de sensibilidade e que 

o ambiente esfriou em termos afetivos e humanos.  

As doentes foram também questionadas sobre a compreensão da situação desde o 

início e todas elas afirmaram que perceberam desde o início a situação em que se 

encontravam, no entanto, a E1 após referir que tinha percebido referiu que apenas a 

operação compreendeu realmente o que tinha por via de um outro médico. Para uma 

melhor compreensão sobre o esclarecimento em relação à doença por parte dos 

profissionais de saúde, as entrevistadas foram questionadas sobre isso, ao qual 

responderam todas afirmativamente exceto a entrevistada 7 uma vez que teve um mau 

acompanhamento em Beja, no entanto, depois mudou-se para o IPO em Lisboa e aí soube 

sempre de tudo.  
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Foi questionado também qual a satisfação com o serviço onde cada doente fez 

tratamento e todas se revelaram satisfeitas, no entanto relativamente ao porquê de estarem 

satisfeitas as respostas foram diferentes no entanto, todas elas assumiram que foram 

tratadas com carinho, com toda a disponibilidade e porque todos foram espetaculares.  

10.1.10. Apoio psicossocial ao doente oncológico  

As entrevistadas foram questionadas sobre o papel do serviço de saúde no apoio 

psicossocial ao doente oncológico, a E1 não teve apoio mas estava constantemente em 

contato com a psicóloga, a E2 teve todo o apoio a nível psicossocial, as entrevistadas 7 e 

9 referem que não tiveram qualquer apoio a este nível, e por fim, a entrevistada 5 refere 

que este apoio na sua altura não era lá grande coisa.  

As doentes foram ainda questionadas sobre outros apoios, se efetivamente 

procuraram outros apoios fora do apoio hospitalar mas todas referem que não.  

10.1.11. Questões não abordadas 

De forma a obter todas as informações necessárias, foi pedido às entrevistadas que 

se quisessem partilhar algo mais que estariam à vontade para tal, como tal, a E1 contou 

que fez a reconstrução mamária, com os músculos da barriga que deixaram uma enorme 

cicatriz, por causa do marido, uma vez que ele não a aceitava mas após isso ele sempre a 

ajudou. Esta referiu ainda que durante a quimioterapia quando cozinhava tinha que fazer 

várias pausas para vomitar, no entanto, uma vez que tinha filhos pequenos tinha que 

suportar para poder alimentar os seus filhos da melhor maneira possível.  

A entrevistada 2 refere apenas que está à espera do seu médico da oncologia 

porque anda preocupada com a barriga.  

A E5 e a E7 referiram não ter mais nada a partilhar, a E9 referiu o mesmo, no 

entanto acrescentou que o tumor era pequeno e foi diagnosticado na altura certa, sendo 

que foi a médico a 15 de Dezembro e foi operada a 4 de Janeiro, e só demorou mais por 

causa das férias do Natal.  

10.2.  Entrevistas aos familiares dos doentes oncológicos 

  De seguida será apresentada a análise das entrevistas aos familiares dos doentes 

oncológicos onde é apresentada primeiramente a caracterização dos mesmos e após isto 
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são abordados outra panóplia de dimensões como representação da doença, papel da 

família e do serviço de saúde no apoio ao doente, apoio psicossocial à família, vivência 

da doença oncológica como familiar e ainda a qualidade de vida. 

10.2.1. Caraterização dos participantes  

No que se refere aos familiares entrevistados, tal como já foi referido, estes são 

familiares dos doentes oncológicos entrevistados também, excetuando a E8 que foi 

entrevistada como doente e como familiar, tal como também já foi mencionado. Assim, 

importa referir que este grupo é composto por quatro pessoas, três do género masculino 

e uma do género feminino. Estes participantes são todos de Beja e têm idades 

compreendidas entre os 37 e os 66 anos, sendo que apenas um dos mesmos é solteiro. No 

que se refere ao grau de instrução, dois dos entrevistados possuem o 3º ciclo ensino 

básico, um deles o 1º ciclo do ensino básico e outro um curso superior. No que se refere 

ao parentesco com os doentes, foram entrevistados, cônjuges, neto, e irmã de doentes 

oncológicos.  

Nº Sexo Idade Localidade Estado civil Grau de instrução 
Parentesco com 

o doente 

E3 Masculino 37 Beja Solteiro Curso Superior Neto da E2 

E6 Masculino 60 Beja Casado 
Ensino básico – 1º ciclo (1ª 

classe/ 4ª classe) 
Cônjuge da E5 

E8 Feminino 57 Beja Casada 
Ensino básico – 3º ciclo (7º/9º 

ano) 
Irmã 

E10 Masculino 66 Beja Casado 
Ensino básico – 3º ciclo (7º/9º 

ano) 
Cônjuge da E9 

Tabela 2 - Caraterização dos familiares dos doentes entrevistados (dados retirados através das entrevistas) 

 

10.2.2. Representação da doença oncológica 

No que respeita à representação da doença oncológica antes de ter contato direto 

com a mesma foram obtidas diversas respostas, no caso do E3, este refere que sempre viu 

a doença oncológica como sendo uma das doenças mais graves que uma pessoa pode ter 

e algo que causava pânico de chegar perto de nós, no entanto, este confessa que não viveu 
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uma verdadeira experiência de familiar de doente oncológico porque só teve 

conhecimento da situação depois de estar tudo bem, embora saiba que se fosse hoje, 

sabendo de tudo em tempo real seria algo que o afetaria muito.  

No que se refere ao E6 e ao E10 ambos referem que não sabiam nada sobre a 

doença oncológica, no entanto, importa referir que este último já tinha tido contato direto 

com a mesma porque a mãe teve cancro quando ele tinha 10 anos, mas este refere que 

nem sabia que a mãe o tinha, só soube depois. No que se remete à entrevistada 8, esta 

refere que já sabia o que era o cancro uma vez que já tinha passado por ele.  

Foi também questionada qual a representação da doença oncológica atualmente, 

o entrevistado 3 refere que esta doença continua a ser algo que o assusta bastante, 

considera que esta é uma doença que nos mata lentamente, que tem tratamentos dolorosos 

e que apesar de não ter acompanhado a avó por não saber na altura, tem visto pessoas que 

padecem de cancro e viu o definhar de certas pessoas de dia para dia, sendo que refere 

ainda “(…) epá uma coisa horrível, para a pessoa e para quem a acompanha…” . O 

entrevistado nº6 refere apenas que sabe que é uma doença péssima, no entanto, sublinha 

ainda que quem passa por isso é que sabe, apesar de haver sofrimento também daqueles 

que rodeiam a pessoa. No que respeita à entrevistada 8, esta pergunta quase que não se 

aplica uma vez que a pessoa já tinha passado pela experiência de doença oncológica na 

primeira pessoa. No que se remete ao E10 este refere que para ele é muito difícil pois tem 

pena das pessoas que sofrem de cancro e como tal faz parte do grupo de voluntários da 

Liga Portuguesa Contra o Cancro para ajudar em tudo o que precisam e para que as 

pessoas não pensem tanto nisso… 

10.2.3. Papel da família 

No que se refere à pergunta “como teve conhecimento do diagnóstico” os 

entrevistados 3, 6 e 10 referem que souberam através dos familiares o diagnóstico 

oncológico, este ultimo refere ainda que foi através de uma chamada telefónica para o 

serviço e que nessa altura “(…) parece que me tinha caído o castelo em cima” No que se 

refere à entrevistada 8 esta afirma que o irmão teve cancro duas vez, na primeira foi na 

próstata e descobriu devido a exames de rotina, e da segunda vez começou a ficar rouco 

e foi ao médico e foi diagnosticado com um cancro no esófago que já tinha espalhado 

para a laringe e para os brônquios.  
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Quando questionados sobre a reação ao diagnóstico, no que se refere à E3 este 

refere que teve uma reação positiva uma vez que lhe disseram que a avó teve cancro mas 

já estava tudo bem, ou seja, foi uma má noticia seguida de uma boa, no que toca aos 

entrevistados 6 e 10, estes confessam ter tido uma má reação. Em relação à E8 esta refere 

que na primeira vez sempre pensou que iria tudo correr bem, mas na segunda, ficou 

preocupada mas também tentou manter um pensamento positivo, no entanto, conta que 

quando foram ao médico percebeu que a situação estava complicada porque além do 

esófago, as metáteses já tinham alcançado a zona respiratória toda.  

Posto isto, os familiares foram confrontados com a seguinte pergunta: “qual o seu 

papel no acompanhamento ao doente?”, no que se remete ao E3 este refere que dado que 

apenas soube da doença após a operação, o seu papel passou apenas por o apoio e visitas 

bastante presentes, tanto da parte dele como da restante família, recorda ainda que “(…) 

juntamos se uns vinte ou trinta no Hospital de Santa Maria (…)”  “(…)Eramos visitas 

mais assíduas do que o normal, mais… um cadinho mais próximos… sabíamos que isso 

sempre a alegrava (…)”. Os entrevistados 6,8 e 10 referiram que estiveram disponíveis 

para tudo o que o doente precisasse.  

10.2.4. Papel do serviço de saúde 

 De forma a perceber o papel do serviço de saúde, os entrevistados foram 

questionados quanto à caraterização dos serviços prestados ao doente, o E3 refere que 

não faz ideia, os entrevistados 6 e 10 afirmam que acham que sim, que os serviços foram 

satisfatórios, no que toca à entrevistada 8 considera que os serviços foram bons, embora 

por vezes um pouco turbulentos e algumas coisas que não caíram bem. 

 Os entrevistados foram ainda questionados sobre como surgiu o encaminhamento 

dos doentes oncológicos até aos serviços de saúde, no caso do E3 esta pergunta não se 

aplica, o E6 afirma não saber e o E8 e E10 referem que o encaminhamento foi bom e 

correu bem dentro dos possíveis.   

 Relativamente às condições do serviço, os entrevistados foram questionados sobre 

a sua perspetiva relativamente às condições sobre o acompanhamento e tratamento dos 

doentes oncológicos, e o porquê da resposta, no que se refere ao E3 este afirma que do 

pouco que conhece através da avó, uma vez que esta é voluntária da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro, o serviço é positivo, a perceção que tem é que os doentes são bem 
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acompanhados, o entrevistado nº 6 refere que não sabe porque não está muito dentro desse 

assunto e tenta afastar-se do local de tratamentos, os entrevistados nº8 e nº 10 afirma que 

o serviço tem sim as condições necessárias, no entanto a E8 refere que desde que seja 

diagnosticado a tempo corre tudo pelo melhor, e a E10 refere que na altura da sua melhor 

era tudo melhor, agora as coisas estão mãos frias, não se vê tanto amor pelos doentes, 

apesar de não afirmar que agora não exista. 

 Os familiares foram ainda questionados sobre a explicação por parte dos técnicos 

de saúde quanto à situação em questão, nomeadamente se estes foram explícitos 

relativamente ao diagnóstico e ao tratamento. No que toca ao E3 a pergunta não se aplica, 

este afirma não fazer ideia, e os restantes afirmaram que a equipa de saúde foi explícita 

para com os seus familiares perante esta situação.   

10.2.5. Apoio Psicossocial à família 

 Estes familiares foram também questionados quanto ao apoio psicossocial que o 

serviço de saúde oferecem a nível familiar, onde todos afirmaram não ter sido prestado 

nenhum apoio a este nível à família, no entanto, relativamente ao E3 este afirma não ter 

noção, nem da altura nem atualmente.  

 Os entrevistados foram também questionados acerca da procura de outros apoios 

para os seus familiares além dos hospitalares (esta pergunta não foi apresentada ao E3), 

no que se refere aos entrevistados 6 e 10 estes revelaram que não procuraram outros 

apoios para o seu familiar, no entanto a E8 procurou os cuidados paliativos e um lar, onde 

o irmão acabou por entrar.  

10.2.6. Vivência da doença oncológica  

 Os entrevistados foram questionados sobre como acham que as pessoas mais 

velhas vivenciam a doença oncológica, e foram obtidas respostas como:  

 E3 – “Epá eu não sei, e tentando fazer a comparação com uma pessoa mais nova… 

eu penso que na pessoa mais nova poderá causar um impacto maior, mais intenso, epá 

porque temos a vida por a frente. Vimos logo isto como uma doença que nos vai matar, 

mais cedo ou mais tarde, pelo menos eu acho que é a perceção que as pessoas têm e que 

a perspetiva de cura, há sempre uma esperança mas no fundo as pessoas sabem que há 

uma forte probabilidade de morrerem… Ah… epá… isto… epá não sei.” 
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 E6 – “Como é que vivenciam uma doença oncológica? Se calhar 

pessimamente…” 

 E8 – “Pois, eu acho que o meu irmão como gostava muito da vida, eu acho que 

ele conseguiu sempre ultrapassar as coisas, sofrendo muito e coiso mas que ele conseguiu 

ultrapassar (emoção) aguentava-se bem, sim…” (…) “Quando às vezes sentiu-se, se 

calhar…(…) Que não aguentava e coiso mas não, nunca se manifestava, não. Acho que 

ele ainda me dava força, eu também dava força aos outros quando estava na fase má 

(emoção) ” 

E10 – “Ela encarou a doença com… com uma paz de espirito, com uma coisa, que 

eu nunca pensei… foi uma pessoa impecável, ajudou-nos sempre mesmo com o problema 

que ela tinha, ajudava sempre, não, não mostrava o que tinha…(…) Fazia sempre um 

esforço para não ir a baixo… e já era muito bom para nós também…” 

No que se refere à pergunta “Considera que a doença oncológica influenciou o seu 

familiar? De que forma?”, o E3 refere que sim, influenciou bastante, dado que a avó após 

ter passado por a doença começou a dedicar-se, através do voluntariado a ajudar quem 

padece do mesmo, no que se remete ao E6, este afirma que sim, influenciou porque foi 

“derrocadas que a gente apanha na vida” e isso de alguma forma influenciou certos 

objetivos de vida que estavam estabelecidos. A E8 refere que a doença oncológica afetou 

o seu familiar, na medida em que fez com que este se agarrasse mais à vida. O entrevistado 

nº10 refere que a doença oncológica afetou a sua mulher uma vez que esta agora tem 

outros cuidados a nível de saúde e anda sempre de roda dos médicos.  

A última pergunta relativa à dimensão da vivência da doença oncológica refere-

se à sua vivência pessoal, ou seja, como é que cada um dos entrevistados vivenciou a 

doença oncológica enquanto familiar. Assim, o E3 refere que não teve grande vivência 

porque esconderam-lhe a situação e então acabou por não sofrer, no que toca aos 

restantes, todos afirmaram que foi uma situação difícil que passaram com alguma 

preocupação e desgosto. 

10.2.7. Qualidade de vida 

 Os entrevistados foram também questionados quanto à influência da doença 

oncológica na qualidade de vida do doente e, se influenciou, de que forma influenciou, 

onde foram obtidas respostas como:   
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 E3 – “Epá, eu aqui… teve alguma afetação porque o braço do lado em que tirou 

tem sempre algumas limitações mas… limitações daquilo que me diziam, mas não a vi 

deixar de fazer absolutamente nada do que fazia antes… até a comecei a ver fazer um 

bocadinho mais, não digo de esforço físico mas, esforço físico dos braços, mas… epá sair, 

andar de um lado para o outro… acho que teve mas não afetou muito as rotinas do dia-a-

dia, afetou-a psicologicamente, deu-lhe esta… pronto… alterou a forma de estar e depois 

de estar perante a doença, este auxilio, mas acho que não teve assim aspetos negativos…” 

 E6 - Sim, isso afeta… afeta sempre, porque nós quando temos saúde somos uma 

coisa e quando não temos… agente quer queira quer não altera logo… mas acho que… 

(…) Olhe… isso… psicologicamente somos todos afetados, ela ainda mais, mas nós 

somos todos… e olhe, são coisas que… eu nem sei explicar… não sei como é que ei de 

explicar uma coisa dessas… dias bons, dias maus, dias péssimos, pronto… é o que se ia 

apanhando… e pronto… até chegar a atingir, pouco mais ao menos uma estabilidade de 

vida…” 

 E8 – “Não, acho que não, não afetou muito… embora coitado ele sentisse as… os 

tratamentos muito rigorosos, e coiso, mas não, ele estava sempre bem-disposto, com elas 

e tudo, aceitava aquilo tudo muito bem (emoção) … aceitava” 

 E10 – “Talvez um bocadinho, no aspeto de ela não querer sair de casa…” 

 Os entrevistados foram ainda questionados sobre em que medida é que a doença 

dos seus familiares afetou a sua qualidade de vida, o E3 afirmou que de maneira nenhuma, 

visto que quando soube já estava tudo bem, no entanto, refere que o avô sofreu bastante, 

o E6 refere que nem sabe como explicar essa situação mas que afeta a todos os níveis, a 

entrevistada nº 8 refere que afetou um pouco porque estava preocupada com o irmão mas 

que não teve grandes coisas de maior e conseguiu ultrapassar bem. O E10 refere que não 

sofreu grandes alterações na sua qualidade de vida, porque já estava habituado à vida de 

casa.  

10.2.8. Questões não abordadas 

 O Entrevistado 3 salienta não ter mais nada a referir relativamente à doença 

oncológica em pessoas mais velhas porque se focou tudo no decorrer da entrevista, no 

entanto, este refere ainda uma situação da mulher de um patrão dele, bem como de um 

conhecido, que sofreu de cancro e como tal, foi a situação mais próxima (em termos de 
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acompanhamento da situação, de ver as pessoas e de saber como estavam) que teve e 

partilhou essa história com a entrevistada.  

 O E6 frisa “Acho que deviam ter mais acompanhamento… A nível da Segurança 

Social ou dessas… dessas todas que são… e muitas das vezes parece que são mandados 

para trás… é o que agente nota de fora não é? Por exemplo, temos ai, muitas das vezes 

certos idosos que não têm nem familiares e ai andam… conseguem ir passando o dia-a-

dia…(…)”  

 A entrevistada nº8 destaca que as pessoas mais velhas precisam de ter sempre 

muito apoio e quem os ajude a ultrapassar as doenças porque acha que merecem isso tudo 

quando lhes dá a doença.  

 Por fim, o entrevistado 10 refere que não tem mais nada a partilhar sobre esta 

questão em concreto.  

10.3.  Entrevistas aos Profissionais  

De seguida apresentar-se-ão os dados obtidos através das entrevistas aos 

profissionais, onde será apresentada a caraterização dos mesmos e posteriormente as 

dimensões abordadas no decorrer da entrevista, tais como o seu papel profissional, o 

funcionamento do serviço, o apoio à família do doente, a perceção dos mesmos 

relativamente à vivência da doença oncológica por parte das pessoas mais velhas e ainda 

a qualidade de vida.  

10.3.1. Caraterização dos participantes  

Neste grupo foram entrevistados apenas os profissionais de saúde, apesar do 

objetivo traçado de início ser entrevistar também os profissionais da área social e 

psicológica, no entanto, isto não foi possível dado a indisponibilidade dos mesmos.  

Assim, importa referenciar que foram entrevistados dois profissionais de saúde, 

específicos da área da oncologia, sendo um deles do género feminino, uma enfermeira 

natural de Beja, casada e com 49 anos. O outro entrevistado é do sexo masculino, médico 

com especialidade em medicina interna e oncologia, natural de Castro Verde, casado e 

com 43 anos.  
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Nº Sexo Idade Localidade Estado civil Profissão 

E4 Feminino 49 Beja Casada Enfermeira 

E11 Masculino 43 
Castro 

Verde 
Casado 

Médico – medicina interna e 

oncologia 

Tabela 3 - Caraterização dos profissionais de saúde (dados retirados através das entrevistas) 

10.3.2. Papel do profissional  

Foram entrevistadas apenas duas pessoas neste contexto, a enfermeira (E4) e o 

médico (E11), nesta dimensão procurou saber-se qual o papel destes dois profissionais na 

oncologia, como tal, a E4 responde que é enfermeira, e o E11 afirma ser o médico 

responsável pela unidade de oncologia do hospital de Beja e pelo hospital de dia 

polivalente. Posto isto, é questionada de que forma surge a interação profissional-

paciente, ao que a enfermeira responde que esta surge nas consultas, nos acolhimentos ao 

doente e salienta que o primeiro contato é extremamente importante e que embora existam 

outras enfermeiras a acompanhar os doentes, as enfermeiras de primeiro contato que é o 

caso dela, ficam sempre como referência. Relativamente ao médico (E11), este refere que 

os doentes chegam até ele através da referenciação dos colegas, seja através de urgência, 

consulta ou internamento, ou centro de saúde, sempre que haja um diagnóstico de 

neoplasia, ou seja, são os próprios médicos que entre si comunicam e encaminham os 

doentes para o serviço mais adequado possível, tentando sempre agilizar as coisas o mais 

possível e tentam que os doentes esperem o menos possível por uma intervenção.  

Posto isto, foi apresentada aos profissionais a seguinte questão “Qual a 

intervenção junto do doente oncológico?”, ambos responderam o mesmo, que a sua 

intervenção junto do doente passa por todos os níveis, seja clínico, psicológico, social, 

familiar, orientação no tratamento, necessidades fora do apoio médico, portanto, mais do 

que o acompanhamento de uma doença ou de um doente fazem um acompanhamento 

holístico, onde “(…) a pessoa em si é… é a pedra fundamental e é o mais importante na 

oncologia” – E11.  
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Na seguinte pergunta, uma vez que cada entrevista e cada profissional tem funções 

diferentes, optou-se por fazer perguntas diferentes relativas à comunicação do 

diagnóstico, assim, à enfermeira perguntou-se se interfere na comunicação do diagnóstico 

ao doente e esta esclarece que quem dá o diagnóstico é sempre o médico, no entanto, são 

os enfermeiros que reforçam a ideia “(…) porque habitualmente o doente numa consulta 

de oncologia, quando recebe o primeiro diagnóstico não… ou não ouve, ou não está 

recetivo… ou está em choque...”. No que toca ao médico a pergunta foi “Como se dirige 

ao paciente para lhe transmitir o diagnóstico?” e este começa dizendo “Ui… ui… Não 

há… Embora haja muita coisa escrita não há uma… Não há uma norma rígida… (…)”, 

ou seja, este entrevistado refere que é muito importante tentar conhecer cada doente e 

adaptar-se ao mesmo de forma a dar-lhe as más noticias de forma a que este reaja o melhor 

possível e explicar quais os caminhos que podem ser adotados, seja para a cura médica 

ou para o alívio de sintomas e sofrimento, ou seja, este refere que na faculdade não se 

aprende a lidar com certas situações e apenas com a experiência é que se consegue lidar 

com as várias situações com que se pode deparar. Este refere que apesar de se saber que 

as próximas palavras vão mudar completamente o rumo da vida do doente não se pode 

ser demasiado protetor, mas também não se pode nem deve cortar as esperanças de um 

caminho melhor.  

Ambos os entrevistados foram inquiridos sobre possíveis barreias na comunicação 

com um doente mais velho, ao que a E4 refere não existirem, no entanto, o médico (E11) 

considera que existem barreias sim quando se trata de doentes mais velhos dado o grau 

de iliteracia e portanto é necessário adaptar-se a linguagem aos diferentes doentes, ou 

seja, primeiramente é imprescindível tentar conhecer quem têm em frente e adequar-se, 

sem perder o objetivo. No entanto, este refere também que mesmo em doentes mais novos 

às vezes é complicado porque estes consultam as redes sociais e às vezes é necessário 

desmistificar certas coisas.  

Após a questão “Quais as dificuldades de iniciar tratamentos oncológicos em 

pessoas mais velhas?” pergunta esta apenas para a enfermeira, esta respondeu que é o 

estado geral porque os pacientes mais velhos habitualmente estão mais debilitados e a 

reação aos tratamentos em termos de efeitos secundários é diferente comparativamente 

aos pacientes mais novos. Para o médico a questão foi “Quais as patologias oncológicas 

mais comuns em pacientes mais velhos?”, à qual ele refere a próstata, a mama, tumores 

do foro gastrointestinal, mas também, fora da área dele, algumas leucemias crónicas…  
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10.3.3. Funcionamento do serviço  

 De forma a perceber o funcionamento do serviço, foi questionado aos 

entrevistados “como carateriza o serviço?”, ambos referem que o serviço está muito bem 

estruturado e que E4 - “…dentro do que é possível é” a situação ideal para receber os 

pacientes, o E11 reforça ainda que não são uma unidade de oncologia porque esses estão 

distribuídos por estruturas maiores, e explica que são uma unidade de quimioterapia que 

surge em Beja para evitar que os pacientes, numa fase mais debilitada da sua vida, a todos 

os níveis, tenha que se deslocar por grandes distâncias para fazer tratamento. Este refere 

ainda que o hospital tem todo o tipo de quimioterapias, exceto a indicada para leucemia 

aguda, e não tendo radioterapia tem acordo com Évora e facilmente encaminha o paciente 

para lá. Além disto, este médico explica ainda que têm um staff muito bem preparado 

para lidar com doentes oncológicos e que têm um hospital de dia polivalente que serve 

como atalho para a resolução de certos problemas evitando a urgência que de si já está 

sobrelotada, este hospital serve assim para resolver as urgências dos doentes oncológicos, 

onde estes são conhecidos em toda a sua globalidade e onde podem receber o melhor 

tratamento possível mesmo por isso.  

 Relativamente ao encaminhamento dos doentes, os profissionais explicam que E4 

- “Os doentes oncológicos podem ser encaminhados de várias formas (…) ou são 

encaminhadas dos rastreios (…) ou são encaminhados das consultas de senologia, ou das 

consultas de cirurgia… por o médico de família, através da referenciação não é? (…) Ou 

então do serviço de urgência, em que eles entram, já… pronto, num estado muito 

avançado, e que são encaminhados para cá, onde é feito o diagnóstico.” 

E11 – “E também… mas um menor número de, doentes que estão fora do distrito, por 

exemplo uma vez que foram referenciados por os médicos de clinica geral, ao IPO, ou 

outros hospitais, que na fase em que precisam de fazer quimioterapia ou de outro tipo de 

acompanhamento são nos enviados por os… por os colegas…” 

 Estes profissionais foram ainda interrogados quanto à existência ou não das 

condições necessárias para o acompanhamento e tratamento de doentes, e porquê. A E4 

refere que o serviço tem as condições necessárias, no entanto ainda existem lacunas em 

termos de articulações pois apesar de as terem, ainda há muita estigmatização ao doente 

oncológico e quando surge um diagnóstico assim a sociedade ainda associa de imediato 
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à morte e atualmente não é assim. O E11 refere que também considera que o serviço tem 

todas as condições necessárias, no entanto, para ele a situação ideal seria aumentar o 

número de médicos e de enfermeiros de forma a alargar o horário de funcionamento, para 

12 horas, uma vez que atualmente funciona das 8h às 17.30h, mais uma vez para os 

doentes não terem que recorrer à urgência em casos como “(…) uma dor que agudizou, 

um vómito que não está a responder aos nossos tratamentos habituais, e que precisa de 

fazer uns injetáveis, poderia recorrer aqui (…)”, e com o objetivo, novamente, de dar o 

melhor tratamento possível ao doente e evitar a sobrecarga de espera para os doentes.  

10.3.4. Apoio à família 

 Os entrevistados foram questionados sobre qual a sua função no que se refere à 

família do doente oncológico, no que se refere à E4, a enfermeira, esta afirma que um 

enfermeiro num hospital de quimioterapia é visto de maneira diferente do que outros tipos 

de enfermeiros, são vistos como os “anjos salvadores”, portanto, tanto o doente como a 

família vêm estes profissionais como um grande pilar, isto porque, quando surgem 

dúvidas, os familiares ligam para os enfermeiros e são estes que lhes dão dicas, são 

aqueles a quem recorrem sempre para fazer o luto após a partida do doente e por vezes 

ajudam a descobrir o doente a nível social e psicológico, “(…) eles fazem uma análise 

psicológica ou uma analise social desse doente, mas nós na retaguarda conseguimos se 

calhar entre linhas tirar certas e determinadas coisas que o Psicólogo, que o Assistente 

Social não consegue tirar…” 

O E11 confessa que “Olha, eu acho que faço um bocadito de tudo, desde clinico 

a psicólogo, a psiquiatra, a padre confessor, olha e eu não sei, desde… lhes dar as más 

noticias, escolher os tratamentos, discutir com eles as opções todas, olha nem sei…” 

10.3.5. Vivência da doença oncológica  

 A seguinte questão refere-se à vivência da doença oncológica em pessoas mais 

velhas e ambos responderam em consenso baseados na sua experiência profissional, 

existem vários tipos de pessoas e cada qual reage à sua maneira:  

 E4 - “(…) “Já vivi tudo” (…) “se calhar é melhor não fazer nada” (…) “Mas ainda 

tenho um neto que tenho que criar porque os pais não têm condições, e tenho que tomar 

conta”, esta confessa ainda que “(…) Já temos tido casos de doentes que não suportam o 
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estigma de doença oncológica e que… às vezes alguns deles já têm posto fim à vida mas 

pronto…(…)”. “ (…) Porque na grande maioria, as pessoas… vão buscar forças onde elas 

não existem, e (…) consegue-se…”  

 Entretanto, quando questionados se as pessoas mais velhas encaram de maneira 

diferente a doença oncológica em comparação com outras faixas etárias, a E4 refere já ter 

respondido a esta questão na resposta anterior, no que se refere ao E11 este refere que 

relativamente à primeira pancada será igual para todos, no entanto, quando isto ocorre 

numa fase mais avançada da vida as pessoas já tiveram outras vivências e apesar de a 

doença lhes roubar qualidade de vida e tempo na velhice, os idosos tendem a conformar-

se melhor porque é uma etapa diferente da vida, no entanto, este entrevistado refere que 

os idosos questionam muito menos e usam muito a expressão “o doutor é que sabe”; o 

que por sua vez irá aumentar a responsabilidade do mesmo. Além disto, tal como já foi 

referido o grau de iliteracia também irá influenciar a maneira como o doente irá encarar 

esta situação, bem como, também afetará com maior impacto alguém que tenha uma vida 

social mais ativa comparativamente à de um idoso que viva num monte isolado.  

10.3.6. Qualidade de vida 

Como ultimo ponto da entrevista, foi questionado aos profissionais, se estes 

consideram que a doença oncológica afeta a qualidade de vida dos doentes mais velhos e 

de que forma. Posto isto, a E4 refere que “Limita-os um bocado porque é assim… ao 

ficaram mais asténicos, com menos força, com menos… mais debilitados, em termos de 

imunidade… e dessas coisas todas, limita-os um bocado sim…”. O E11 refere que a 

doença oncológica afeta sim e a todos os níveis, desde físico, emocional, sexual, social, 

familiar, a nível do quotidiano e das rotinas. Também os fármacos e todos os tratamentos 

provocam uma serie de alterações, seja no apetite, seja através de outros efeitos 

secundários como náuseas, vómitos, cansaço. A nível familiar e social por exemplo existe 

um corte uma vez que “(…) por medo ou por ignorância (…)” pensam que se pode pegar 

ou que a quimioterapia pode afetar as pessoas que estão próximas, começam também a 

isolar-se porque depois as pessoas comentam, ou seja, este médico refere vários setores 

que por vezes, quem tem que os fazer mudar é a própria sociedade, é preciso desmistificar 

a doença oncológica e infelizmente “No Alentejo e não só, à espera que alguém faça por 

nós (…) a própria comunidade devia ter associações de sobreviventes, associações de 

doentes oncológicos (…) que partilhem experiência, que lhes digam: isto não é o fim do 
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mundo, há estes passos a dar”. Este reforça ainda que a própria comunicação social não 

refere o cancro por vergonha, quando algum famoso morre de cancro “(…) morrem todos 

ou de doença prolongada ou de doença incurável, até a palavra ainda faz… tremer até ao 

fundo da espinha (…) tudo isto tem que mudar (…)”  

10.3.7. Questões não abordadas  

 Foi ainda pedido aos entrevistados que partilhassem algo, se assim o entendessem, 

que não tivesse sido focado através do guião pré estabelecido, assim, a E4 refere que não 

tem mais nada a acrescentar por considerar que disse tudo o que havia para dizer.  

 No que toca ao E11 este referencia que apesar da idade as pessoas não se devem 

desleixar, não podem “(…) deixar de passar sinais como sejam alterações no trânsito 

intestinal, um caroço que aparece e não desaparece, o esperar para ver é mau conselheiro 

(…)”, atualmente já existe maneira de tratar o cancro e com uma alta taxa de sucesso, 

desde que seja diagnosticado a tempo, no entanto, mesmo os que não o são podem ter 

resultados piores mas também podem ser tratáveis. “(…)não esperar para ver e o perder 

as vergonhas, seja porque é um caroço na mama, seja porque é uma perda de sangue 

vaginal que não é suposto nesta idade, seja porque são perdas de sangue pelo reto (…) 

alterações urinárias (…) não tenham vergonha, vão ao seu médico, recorram, mexam-se!” 

 

10.4. Relação entre as perspetivas dos doentes, da família e dos profissionais 

Será apresentada de seguida uma comparação dos dados obtidos nas entrevistas 

realizadas aos diferentes públicos, na qual se pretende percecionar a veracidade e 

harmonia entre certos dados obtidos em dimensões comuns às três entrevistas.  

10.4.1. Representação da doença oncológica: perspetiva dos doentes e dos familiares 

Antes  

 Perante a questão “qual a sua representação da doença oncológica antes de ter 

contato direto com a mesma?”, foram obtidas diversas respostas, tanto dos familiares 

como dos próprios doentes, no caso dos entrevistados 1 e 2 (doentes oncológicos) e 6 e 

10 (familiares), antes de terem contato direto com a doença não tinham qualquer ideia 

sobre o cancro nem nunca tinham ouvido falar em tal, no entanto, no caso de uma outra 

entrevistada, também doente e familiar (E7 e E8), esta afirma que antes de passar pela 

experiência oncológica na primeira pessoa já sabia o que era o cancro uma vez que dois 
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dos seus irmãos já tinham passado por situações oncológicas, e como familiar ainda mais 

porque foi de facto o primeiro contato que teve com esta doença, e faleceram-lhe dois 

irmãos antes de ela ter cancro, e após o dela um outro irmão teve também duas vez, sendo 

que na segunda acabou por não resistir. Relativamente aos outros familiares e doentes, 

nomeadamente o entrevistado 3 (familiar) apenas tinha noção que era uma doença má e 

que provocava pânico por a possibilidade de poder chegar perto, e as entrevistadas 5 e 9 

(doentes), já estavam dentro do assunto, uma vez que irmã da E5 tinha tido cancro e ela 

acompanhou de perto, e no caso da E9, quando sofreu desta doença já era voluntária da 

Liga Portuguesa Contra o Cancro. 

 Ou seja, no caso dos entrevistados que não tinham ideia do que era a doença 

oncológica antes de ter contato direto com ela, na maioria dos casos, isto deve-se à época 

em que se vivia na altura, e dado o grau de iliteracia em saúde. No caso do E3, por 

exemplo, este já tinha alguns conhecimentos porque a sua avó sofreu de cancro quando 

ele já era um adolescente e ele atualmente tem 37 anos, portanto, já havia mais informação 

sobre o cancro. No caso de outros que sabiam foi por experiência familiar ou por ser mais 

recentemente.  

Depois  

 Após a questão supramencionada, foi questionado aos entrevistados qual a 

perceção que têm da doença oncológica atualmente, depois de terem tido contato direto 

com ela, seja como doentes, ou como familiares. No caso da E1 (doente) esta refere que 

está mais dentro do assunto mas que mesmo quando passou pela experiência houve muita 

coisa que lhe passou ao lado, no entanto, devido ao facto de ser voluntária da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro têm vindo a saber mais sobre esta doença. No que concerne 

aos entrevistados 2 e 3 (avó e neto) ambos têm a mesma perceção desta doença, muito 

grave e que traz grande sofrimento, apesar de a E2 (doente) afirmar que não sofreu quando 

passou pela doença oncológica. No que toca aos entrevistados E5 e E6, a E5 (doente) 

refere que agora tem uma perspetiva diferente porque quando se passa pela situação é 

diferente e sabe-se dar valor aquilo que os doentes oncológicos passam, já o E6 (familiar) 

apenas refere que sabe que é mau, que não é nada bom.  

 No que respeita à entrevistada 7 e 8 (a mesma pessoa), enquanto doente refere que 

após ter sofrido a doença faz com saiba muito mais devido à experiência e o ter passado 

e vivenciado a situação na primeira pessoa, enquanto familiar a questão basicamente 
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perdeu necessidade de existência uma vez que esta entrevistada já tinha passado por tudo 

e já conhecia praticamente tudo o que tinha a conhecer da doença oncológica.  

 Os entrevistados 9 e 10, no que se refere à doente (E9) esta refere que para ela a 

doença oncológica é uma doença crónica e portanto sabe que tem que ter sempre alguns 

cuidados, já no que se refere ao E10 (familiar) este refere que para ele é muito difícil 

porque tem muita pena das pessoas que têm cancro, e quer sempre ajudar no que for 

preciso, razão pela qual se tornou voluntário da Liga Portuguesa Contra o Cancro.  

10.4.2. Vivência da doença oncológica enquanto doente e enquanto familiar  

Perante a pergunta sobre como foi vivenciada a doença oncológica, foram obtidas 

diversas respostas, pergunta esta que foi feita aos doentes e aos familiares de forma a 

obter diferentes perspetivas da mesma situação, enquanto doente e enquanto familiar. 

Assim, no que se refere ao caso da E1, não existindo comparação possível em 

relação à vivência enquanto familiar, esta refere que enquanto doente vivenciou a doença 

da melhor forma possível até porque tinha os filhos e não se podia deixar ir abaixo porque 

tinha que se preocupar com eles. No que concerne ao caso dos entrevistados 2 e 3, a E2 

(doente) refere que teve muita coragem para ultrapassar a doença e encarou-a da melhor 

forma possível, e o E3 (neto da E2) refere que não viveu a verdadeira experiência familiar 

porque só teve conhecimento da situação depois de estar tudo bem. No que toca aos 

entrevistados 5 e 6, a doente (E5) refere que teve muita força interior mas também um 

suporte social extraordinário, o E6 (cônjuge da E5) refere que enquanto familiar 

vivenciou esta fase com muitas preocupações e vivendo sempre um dia de cada vez.  

É interessante ainda percecionar que a entrevistada nº 7 e 8 (uma vez que deu duas 

entrevistas, como doente e como familiar), esta refere que encarou a sua situação de forma 

tranquila na primeira pessoa mas que quando foi o irmão (o último a falecer) que lhe 

custou muito mais porque via que este, apesar de todos os percalços de uma vida, cada 

vez tinha mais vontade de viver, e nos últimos dias sofreu muito, ou seja, custou bastante 

a esta entrevistada ver o seu irmão sofrer desta maneira. 

No caso dos entrevistados nº 9 e nº 10, a E9 (doente) refere que aceitou tudo muito 

bem e mesmo o facto de não ter cabelo não lhe fez diferença, já o E10, enquanto familiar 

confessa que foi muito difícil e que enquanto a esposa não acabou os tratamentos foi 

bastante difícil para ele.  
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10.4.3. Vivência da doença oncológica em pessoas mais velhas: perspetiva dos 

doentes e perspetiva dos familiares  

Perante a questão sobre a perceção da vivência de uma doença oncológica em 

pessoas mais velhas, foram obtidas várias respostas, no caso dos familiares, estes referem 

que talvez aceitem de melhor maneira comparativamente a pessoas mais novas (E3), no 

entanto, referem também que talvez vivenciem esta situação pessimamente (E6), outros 

referem ainda que por o que assistiram dos seus familiares, a doença foi encarada da 

melhor forma possível, com calma e paz de espirito (E8 e E10). No que se refere aos 

profissionais, estes afirmam também que existem vários tipos de reações, desde pessoas 

que acham que não vale a pena fazer mais nada porque já viveram tudo o que tinham a 

viver, a pessoas que acham que têm que se curar porque ainda têm um casamento para ir, 

um neto que têm que ver acabar o curso, um neto ou bisneto para criar. Ou seja, tal como 

se percebe, existem várias reações perante a mesma situação. 

10.4.4. Qualidade de vida do doente: perceção do doente oncológico e perceção da 

família   

 Foi questionado tanto aos doentes como à família se consideram que a doença 

oncológica interfere ou interferiu na qualidade de vida do doente e porquê, comparando 

as respostas entre doentes e familiares, importa referir que no caso da E1, esta não tem 

um familiar com o qual se possa estabelecer um cruzamento de dados, no entanto esta 

refere que de facto esta não interferiu na sua qualidade de vida uma vez que faz tudo o 

que fazia antigamente. No que se refere ao caso da E2 e E3, a E2 (doente) refere que a 

doença oncológica não interferiu na sua qualidade de vida, uma vez que esta aceitou-a 

com naturalidade e foi buscar forças “espirituais” afirmando que a mãe (já falecida) esteve 

sempre com ela, no entanto, na perspetiva do seu neto este afirma que a doença oncológica 

teve alguma afetação porque existem algumas limitações no braço do lado em que retirou 

o peito, no entanto, reforça que nunca a viu deixar de fazer nada e considera que a vê 

fazer um bocadinho mais, começou a sair mais, e houve alterações na forma de estar mas 

tudo mudanças positivas, tanto que após passar por esta situação passou a dedicar-se a 

auxiliar os doentes oncológicos através de trabalho voluntário pela Liga Portuguesa 

Contra o Cancro.  

 No que se refere aos entrevistados nº5 e nº 6, a E5 (doente oncológica) afirma que 

a doença oncológica interferiu de facto da sua qualidade de vida, no sentido de mudar 
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certas coisas na sua personalidade e na sua forma de estar, faz com que esta pensasse 

sobre atitudes suas no passado, ou seja, esta situação levou-a a fazer um balanço a nível 

pessoal dos comportamentos que tem e teve, nomeadamente o que fez mal e o que fez 

bem ao longo da vida, sendo que refere também que esta situação afetou também a 

qualidade de vida em termos monetários, mas sublinha que isto é apenas uma pequena 

parcela que pode influenciar ou não a qualidade de vida das pessoas. O E6 (cônjuge) 

refere que a doença oncológica afetou sim a qualidade de vida do seu familiar porque 

quando se tem saúde vive-se de uma maneira e quando não se têm altera-se logo, além 

disso, afetou psicologicamente também e existem sempre dias bons, dias maus e dias 

péssimos.   

No que toca à E7, não foi entrevistado nenhum familiar com o qual se possa fazer 

comparação, tal como já foi referido, mas esta considera que a doença oncológica não 

afetou a sua qualidade de vida porque conseguiu ultrapassar e teve sempre a sua família 

e os seus amigos ao lado dela para a apoiar. Esta senhora foi também entrevistada como 

familiar e refere que o seu irmão não sofreu muitas alterações na qualidade de vida, e que 

embora ele sentisse os tratamentos muito rigorosos estava sempre bem-disposto. 

No que se refere aos entrevistados 9 e 10, a E9 (doente) refere que a doença 

oncológica afetou a sua qualidade de vida porque antes era mais mulher e a partir dai as 

coisas modificaram-se, a nível sexual por exemplo. O E10 (cônjuge) também considera 

que a doença oncológica afetou a qualidade de vida da sua mulher no aspeto de ela se 

isolar mais desde que passou por a doença.  

10.4.5. O papel da família no acompanhamento ao doente: perceção do doente e 

perceção da família  

De forma a perceber qual papel da família no acompanhamento ao doente, tanto 

os doentes como os familiares foram questionados quanto a isto. Posto isto, a E1 refere 

que o acompanhamento que teve foi muito pouco porque os irmãos estavam casados e 

longe, apenas ligavam de vez em quando. No que se refere ao marido este também não 

apoiou muito porque trabalhava e não tinha tempo. No que toca ao E2 e ao E3, a 

entrevistada nº2 refere que teve todo o acompanhamento por parte dos familiares dado o 

amor que os une, comparando com a resposta do neto este refere que o seu apoio foi após 

a operação, que foi quando soube da situação, e que foi a família toda ver a avó, ao ponto 
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de ser ela a ter que se deslocar para a rua para todos a poderem ver e afirma que eram 

visitas mais assíduas que o normal.  

 No que concerne aos entrevistados nº5 e nº6, a E5 refere que teve sempre o 

acompanhamento necessário por parte dos familiares dentro do que lhes era possível, o 

E6 (cônjuge) confirma que esteve disponível para aquilo que a sua mulher precisasse.  

Assim, no que se refere à E7 (doente) esta refere que teve o apoio de todos os 

familiares porque são todos muito unidos e muito comunicativos. No que se refere à E8 

(a mesma pessoa, enquanto familiar), esta refere que teve sempre muito disponível para 

o seu irmão, tal como o seu marido e as suas filhas, este doente teve sempre muito 

acompanhado. 

No que remete aos entrevistados 9 e 10, a doente (E9) refere também que sempre 

teve o apoio necessário por parte dos familiares porque estavam sempre em cima do 

acontecimento, inclusive refere que a irmã do meio é que lhe cortou o cabelo. O cônjuge 

(E10) certifica que de facto deu o apoio necessário em tudo o que foi possível, estava 

presente e ajudava a esposa naquilo que ela precisasse. Este refere ainda que os chefes 

dele deram-lhe bastante liberdade para apoiar a mulher, este entrevistado conta que 

sempre que a mulher precisasse dele os chefes davam-lhe “carta-branca” para sair do 

trabalho ou faltar porque a sua mulher estava em primeiro lugar.  

10.4.6. Reação perante um diagnóstico oncológico: versão doente e versão familiar  

 No que se refere à reação perante um diagnóstico oncológico, seja como doente, 

seja como familiar foram percecionadas várias reações, no que se refere à E1 esta afirma 

que teve uma reação normal. No que respeita à E2 esta refere que ficou aborrecida mas 

que teve muita coragem, já o E3 (neto desta entrevistada) tal como já foi referido, só 

soube da doença da avó após estar tudo resolvido teve uma reação negativa mas de 

seguida uma positiva, uma vez que lhe disseram que a avó tinha cancro mas que já estava 

tudo resolvido. No que concerne ao caso dos entrevistados 5 e 6, a E5 (doente) refere que 

teve uma má reação, mas uma vez que posteriormente teve uma recidiva reagiu ainda 

pior, enquanto familiar o E6 confessa ter tido uma reação má também perante um 

diagnóstico oncológico. A E7 e E8, sendo a mesma pessoa, deu uma perspetiva tanto 

como doente como familiar, assim, esta atesta que teve uma péssima reação enquanto 

doente, mas que enquanto familiar na primeira vez que o irmão sofreu de cancro tentou 
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manter-se positiva, no entanto na segunda, apesar de tentar o mesmo, quando foi ao 

médico e lhe foi explicado que a situação estava complicada foi-se abaixo e afirma que 

nunca lhe custou tanto a morte de ninguém como lhe custou a deste irmão.  

No que se refere aos entrevistados nº9 e nº10, a doente (E9) declara ter tido uma 

reação normal, no entanto, o seu marido, enquanto familiar (E10) confessa que foi muito 

custoso e muito complicado de aceitar.  

10.4.7. Condições do serviço de saúde para o acompanhamento e tratamento de 

doentes oncológicos: perspetiva dos doentes, perspetiva dos familiares e 

perspetiva dos profissionais  

 No que refere às condições dos serviços de saúde para o acompanhamento e 

tratamento dos doentes, cruzando respostas entre doentes, família e profissionais, todos 

eles afirmam que os serviços foram e são de facto adequados às situações. No entanto, a 

E7 refere que em Beja os serviços não foram adequados e que foi “mal tratada” pelo 

médico, razão pela qual passou a ser acompanhada no IPO, no entanto, ai afirma ter sido 

muito bem tratada, no entanto, após estar “curada” tem sido acompanhada em Beja e 

afirma não ter queixas atualmente. A mesma entrevistada passou também pela situação 

como familiar e de forma a ter o diagnóstico real e explicito o mais rápido possível 

recorreu a médicos privados na situação do irmão, só depois passou para o hospital de dia 

para fazer tratamento, aí refere que houve situações um pouco incorretas mas nada de 

grave. Existe ainda um casal que foi entrevistado (E9 e E10), ela como doente e ele como 

familiar que referem que na altura em que a entrevistada passou por o cancro os serviços 

foram muito bem prestados e todos se tratavam como família, no entanto, afirmam que 

atualmente o serviço de oncologia do hospital de dia se encontra um pouco frio em termos 

de enfermagem. Importa referir ainda que os profissionais apesar de considerarem que o 

serviço tem as condições necessárias para o acompanhamento e tratamento de doentes, 

existem ainda algumas coisas a modificar, tanto a mentalidade da sociedade bem como o 

aumento dos recursos humanos para poder prestar um serviço ainda melhor e mais rápido 

ao doente.  
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10.4.8. Explicação sobre o diagnóstico e tratamentos: perceção dos doentes e dos 

familiares  

 No que se refere à perspetiva dos doentes sobre o papel dos profissionais em 

relação ao esclarecimento sobre a doença e os tratamentos a adotar, tanto os doentes como 

os familiares afirmaram que desde o início a equipa que acompanhou os doentes foi 

explicita quanto a ambos os conteúdos, no entanto, importa ressalvar que a E7 refere que 

em Beja teve um mau acompanhamento e um fraco esclarecimento sobre a situação, mas 

que posteriormente mudou-se para o IPO em Lisboa e aí a equipa que a acompanhou foi 

explicita desde o início quanto à doença e quanto aos tratamentos adequados à situação. 

Já como familiar, esta entrevistada refere que para que não acontecesse com o irmão o 

mesmo que aconteceu com ela, recorreu primeiro a um médico particular e tudo correu 

bem, os médicos foram explícitos.  

10.4.9. Apoio Psicossocial ao doente e à família: perspetiva dos doentes, dos 

familiares e dos profissionais de saúde  

 Tanto os doentes como os familiares foram questionados quanto ao apoio 

psicossocial que obtiveram ao passar pela doença oncológica por parte do serviço de 

saúde, questão à qual todos referiram que não existiu este apoio, nem aos doentes, nem à 

família por parte dos profissionais competentes para tal, nomeadamente psicóloga e 

assistente social. No entanto, foi questionado aos profissionais de saúde, médico e 

enfermeira, quanto ao seu papel no acompanhamento aos doentes, questão à qual estes 

referem estar sempre disponíveis a todos os níveis e prestarem de facto apoio a todos os 

níveis aos seus doentes e famílias, desde apoio social, psicológico, acompanhamento 

clínico e ainda encaminhamento para outros serviços que acham necessários como 

psicólogos, nutricionistas, entre outros.   
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11.  Discussão dos resultados  

Após a realização de várias entrevistas, quer a doentes oncológicos, quer a 

familiares do mesmo, quer a profissionais de saúde da área da oncologia, foi elaborada 

uma análise das mesmas, de onde foram obtidos riquíssimos dados referentes à vivência 

da doença oncológica em pessoas mais velhas. Posto isto, proceder-se-á à apresentação 

da discussão dos resultados obtidos.  

No que concerne à perceção de saúde, após a análise das entrevistas aos doentes 

oncológicos consegue-se concluir que a maioria deles percebeu desde o início a situação 

em que se encontrava, uma vez que os técnicos de saúde foram bastante explícitos quanto 

a diagnóstico e tratamentos, segundo os próprios doentes. No entanto, importa referir que 

com a entrevista do médico e da enfermeira conseguiu-se percecionar que por vezes 

existem algumas barreiras na comunicação com pacientes mais velhos dado o grau de 

iliteracia dos mesmos, ou seja, a linguagem tem que ser adaptada, porque por norma os 

pacientes mais velhos dizem muitas vezes “o doutor é que sabe” - E11. Ou seja, tal como 

refere Santos (2010:128), têm que existir estratégias para colmatar esta iliteracia, e tem 

que ser promovida a educação para a saúde, uma vez que esta é o pilar para que sejam os 

próprios doentes a assumir as posições certas para a melhoria da sua saúde. Mais uma 

vez, de acordo com os dados obtidos nas entrevistas, os médicos afirmam que expõe uma 

panóplia de tratamentos que podem resultar mas dão opção ao doente para que a escolha, 

no entanto, como já foi referido, os pacientes mais velhos passam toda a responsabilidade 

para os médicos dado o seu desconhecimento de vários conteúdos importantes para a 

tomada de decisão por si próprio.  

Através da análise referente à reação ao diagnóstico seja por parte dos doentes, 

seja por parte dos familiares foram obtidas várias respostas, entre as quais está o 

aborrecimento, a coragem, o medo e a preocupação, mas estes últimos verificaram-se 

mais nos familiares. Ou seja, consegue perceber-se que um diagnóstico oncológico, por 

mais que abale um doente, ou pelo menos no que se refere aos doentes entrevistados, estes 

nunca têm uma reação tão má como a família. Assim, Cardoso et all (s/d:1) vêm 

corroborar os dados obtidos através das entrevistas referindo que este tipo de diagnóstico 

acarretará sempre sofrimento psicológico e provocará nos doentes a necessidade de adotar 

um conjunto de mecanismos para se adaptar à doença e às suas circunstâncias. No entanto, 

importa referir que apesar disto, o mesmo autor refere que por vezes os doentes tendem a 
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evitar mostrar as suas emoções, tal como também se pode comprovar nos dados obtidos 

nas entrevistas aos familiares, no entanto, isto poderá contribuir para o aumento da 

ansiedade e depressão. Mas, em contrapartida, tal como também se comprova nalgumas 

entrevistas, e Cardoso et all (s/d:2) atestam este facto, como tal, existem doentes que 

procuram apoio psicossocial junto dos familiares e amigos, o que por sua vez irá levar a 

uma melhor adaptação à doença. Já no que se refere à família, Alves (2013:6) refere que 

numa fase inicial, todos os membros ficam ansiosos e medrosos perante um diagnóstico 

desta natureza e podem até sofrer mais que o próprio doente. Além disto, segundo a 

mesma autora, alguns familiares podem entrar em fase de negação e influenciar o paciente 

a procurar uma segunda opinião médica, e como esta, outras crises surgem no que se 

refere ao médico, tratamento e posição a adotar. 

No que se refere aos doentes oncológicos foram apreendidas várias conclusões, 

nomeadamente no que se refere ao impacto da doença, a maioria não refere grandes 

impactos, no entanto, importa sublinhar que uma das entrevistadas refere que fechou-se 

mais a nível social. Assim, importa referir que a doença oncológica, ou o diagnóstico da 

mesma, não causa apenas impacto a nível psicológico. Esta causa também um grande 

impacto a nível social, ou seja, após um diagnóstico oncológico, terá de haver um 

ajustamento por parte do doente, não só a nível psicológico e emocional, tal como a nível 

social. Conforme Brennan (2001), as pessoas com cancro passam por elevados níveis de 

stress, uma vez que o Mundo como o conhecem altera-se, e estas, em consequência disso, 

tem que alterar-se também. (Fernandes, 2009:80) 

No que se refere ao impacto da doença oncológica na família, também muito 

influenciada por quais as relações familiares, pôde percecionar-se através das entrevistas 

que estas relações influenciam de facto a maneira como os doentes encaram e vivenciam 

esta situação, e nestes casos concretos verificou-se na maioria que os doentes tiveram um 

suporta familiar bastante presente e que auxiliou em tudo aquilo que conseguiu. No 

entanto também se conseguiu perceber que existiram pessoas que não sentiram o apoio 

necessário por parte de todos os familiares que estavam à espera. Assim, importa referir 

que o comportamento familiar perante esta situação é influenciado por várias variáveis, 

sendo elas a sua história familiar, o contexto em que esta se insere, as caraterísticas 

próprias de cada elemento, as maneiras de pensar e agir perante os contratempos, as 

representações da doença, entre outros aspetos. No entanto, por norma, numa fase de 

crise, a família reage e interage internamente e externamente de forma a conseguir a 
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proteção necessária para o seu familiar, ou seja, estes apoiam-se mutuamente 

estabelecendo novos papéis para conseguir superar esta situação. (Alves, 2013:17) 

Relativamente à vivência da doença oncológica enquanto doente, através das 

entrevistas consegue-se concluir que todas encararam a situação da melhor forma 

possível, todas referem que foram extremamente corajosas, umas porque acreditaram que 

tudo ia correr bem ou porque queriam acreditar nisso, outras referem que passaram a 

situação da melhor maneira porque tiveram muito suporte a nível social e familiar e outra 

delas refere que teve que ser forte e fazer por passar isto tudo da melhor maneira porque 

tinha dois filhos para criar e alimentar. Já no que se refere aos familiares, existe um que 

não teve qualquer tipo de vivência mas todos os outros, vivenciaram isto de forma 

complicada, afirmam ter sido muito difícil de viver esta situação. Assim importa 

comprovar, através da perspetiva de Ferreira (2009:46) que perante um diagnóstico 

oncológico, tanto o doente como os seus familiares recorrem a várias estratégias para 

conseguir lidar com um diagnóstico desta natureza, e estas estão diretamente ligadas com 

o tipo de cancro com que se deparam, o estádio em que a doença se encontra, bem como 

quais os prognósticos da mesma. Cada uma destas variáveis irá influenciar e poderá 

“individualizar” os sentimentos dos doentes e dos familiares atingidos por este tipo de 

diagnóstico, levando a que estes criem estratégias positivas ou negativas perante esta 

doença. Cada pessoa reage de sua maneira à doença e às perceções da mesma, no entanto, 

este tipo de reações também está intimamente ligada às histórias de vida de cada um, 

sendo influenciada também por a sua formação profissional, educacional, social e 

cultural, tal como pelos seus projetos futuros, idade e fase de vida em que o individuo se 

encontra. Já de acordo com a perspetiva do médico, este também refere que cada doente 

reage à sua maneira, uns não querem fazer nada porque só será sobrecarga para os 

familiares, enquanto outros apesar de terem muito medo querem procurar a cura. Este 

refere também que é bastante difícil gerir casos de tratamentos distantes em que existem 

dois idosos e é complicado mantê-los juntos mas também é complicado meter cada um 

em seu lado, um porque faz tratamento no hospital longe e outro porque fica em casa 

sozinho.  

Além de todos estes fatores, mais individuais, existem também fatores extrínsecos 

ao individuo que afetarão a sua maneira de lidar com a doença, bem como a comunicação 

do diagnóstico por parte do médico, ou seja, a forma como a comunicação é estabelecida, 

quer entre cuidador-doente, quer entre médico-doente, irá influenciar o comportamento 
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do doente, principalmente no modo como este irá aceitar o seu diagnóstico e a aderência 

aos tratamentos que necessita.  

Após o primeiro impacto em relação ao diagnóstico, que normalmente é 

acompanhado por revolta e tristeza, surge a fase da aceitação do diagnóstico e do 

tratamento, ou seja, neste momento o doente começa a mentalizar-se que terá que aceitar 

e integrar na sua vida uma nova rotina onde deixa que exista espaço para os tratamentos. 

Neste momento tanto os profissionais de saúde, como a família e os amigos começam a 

ter um papel ainda mais importante na vida do doente. E é nesta altura que surgem as 

dúvidas sobre os tratamentos, as suas consequências e a sua eficácia, como tal é 

necessário que este se informe e esclareça todas as dúvidas existentes, e será este 

conhecimento que irá influenciar o ajustamento do doente ao tratamento bem como as 

atitudes que este vai tomar para melhorar a sua saúde. Por sua vez, esta aprendizagem 

para lidar com a situação irá reduzir as emoções negativas perante a situação, no entanto, 

estas persistem mas com um impacto menor. (Sousa, 2014:7) 

É neste momento que surge o plano de tratamento a efetuar tendo em conta não 

só o quadro clinico, como também certos aspetos particulares do individuo, entre eles está 

a idade, o estado geral de saúde e o estilo de vida do mesmo. (Sousa, 2014:7) 

Importa ainda referenciar que no caso de uma das doentes entrevistadas, houve 

uma recidiva de cancro, exatamente no mesmo sítio, algo que fez com que a doente 

encara-se de maneira muito pior do que da primeira vez, isto porque pensou que realmente 

ia ficar tudo bem e no fim de contas isso não se verificou, o que abalou muito esta mulher, 

ainda mais, tendo em conta que foi cancro da mama que teve, sendo esta uma das 

caraterísticas da feminilidade. Além desta senhora, uma das outras entrevistadas, quando 

lhe surgiu o cancro, na mama também, esta já tinha sido sujeita a várias mamografias e 

eco mamárias visto que já tinha tido uma massa micro calcária proveniente da acumulação 

de leite após a amamentação bem como um nódulo no peito ao qual já tinham feito vários 

exames e não acusava nada, no entanto, a Doutora que a acompanhou “parecia que tinha 

pressentimento” E7. Como tal, continuou a fazer exames, até que deu positivo para o 

carcinoma, e apesar de esta referir que pensou que estaria preparada para no caso de um 

dia lhe dizerem que tinha cancro, confessa que ficou bastante abalada. 

Assim, importa corroborar com a perspetiva de Sousa (2014:9), após o tratamento, 

existem dois futuros possíveis para o paciente, ou os tratamentos fazem efeito e este fica 
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curado, sem recorrência da doença, ou então os tratamentos, de facto atuam positivamente 

também, no entanto depois de um período livre da doença, esta reaparece e avança de 

novo. Quando surge uma recidiva, esta irá afetar muito mais o doente a nível emocional, 

uma vez que este ficará com o pensamento que não irá escapar da morte ou que não 

conseguirá ficar realmente curado, ou que o cancro irá metastizar, o que provoca muito 

desanimo e depressão ao doente. No entanto, existem doentes que perante o 

reaparecimento da doença, começam o tratamento com esperança de cura, no entanto, e 

por vezes os tratamentos não conseguem dar resposta à evolução da patologia e o doente 

entra em fase terminal, que surge quando a morte está próxima.  

É na fase terminal que surgem de forma ainda mais intensa os sentimentos de 

raiva, culpa, impotência, diminuição da esperança e a sensação de falha no cumprimento 

de certos objetivos de vida. No entanto, é nesta fase que o doente também precisa de um 

maior apoio a nível físico, psicológico e social. (Sousa, 2014:10) 

Por fim, importa assim ressalvar que cada individuo é único, cada qual tem a sua 

reação, cada qual tem a sua personalidade, e muito depende do estádio da doença quando 

esta é diagnosticada e existem muitos outros fatores psicológicos, sociais e clínicos que 

irão influenciar a vivência de uma doença oncológica. 

Através das entrevistas conseguiu-se perceber também qual a opinião dos doentes 

relativamente à sua qualidade de vida, no que se refere às que referiram que a doença 

oncológica não interfere/interferiu na sua qualidade de vida porque “(…)faço a vida 

normal(…)” - E1, “(…) tive a minha mãe sempre comigo(…)” - E2 e refere que encarou 

tudo com naturalidade, e ainda “(…)consegui ultrapassar tudo, tive sempre toda a gente 

a meu lado(…)” - E7. No entanto, houve entrevistadas que referem que a doença 

oncológica interferiu sim na sua qualidade de vida porque no momento em que se passa 

por isso fazem um balanço de todas as suas atitudes ao longo da vida, e ainda porque 

algumas coisas se modificam “(…) a nível sexual, por exemplo.” – E9. Na perspetiva dos 

familiares, o E3 (neto da E2) refere que vê algumas limitações no braço do lado em que 

foi retirado o peito, no entanto sublinha que vê a avó fazer ainda mais do que fazia antes, 

principalmente a nível social, o E6 (cônjuge da E5) confessa que afetou a nível 

psicológico essencialmente, no que se refere à E8 (entrevistada como doente e familiar) 

esta afirma que não afetou muito, já o cônjuge da E9, refere que afetou a nível social pois 

afirma que a esposa se isola mais.  
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Na perspetiva dos profissionais, estes consideram que a doença oncológica afeta 

sim a qualidade de vida das pessoas mais velhas, uma vez que ficam mais limitados 

porque têm menos força e mesmo em termos de imunidade, na perspetiva da enfermeira.  

No que se refere ao médico este concorda com a enfermeira, no sentido da afetação 

desta doença na qualidade de vida dos doentes e sublinha ainda que afeta a todos os níveis, 

desde o físico, ao sexual, ao social e por ai fora. Este refere também as várias alterações 

e efeitos secundários que os fármacos provocam, nomeadamente alteração no apetite, 

náuseas, vómitos, cansaço, entre outras. Este entrevistado reforça o impacto desta doença 

nos aspetos sociais, uma vez que as pessoas por medo ou ignorância deixam de sair de 

casa para não sofrerem inquéritos de toda a gente, e para não pegarem às pessoas.  

Assim, importa referir que de acordo com Ferreira (2009:54) nestes casos, o 

doente é afetado a vários níveis, assim, McCray afirma que a qualidade de vida do doente 

oncológico poderá ser medida em três dimensões, sendo elas a qualidade de vida 

acompanhada de bem-estar físico, a qualidade de vida aliada ao bem-estar psicológico e 

espiritual, e a qualidade de vida de bem-estar social. (Ferreira, 2009:54) 

Assim, importa referir que a qualidade de vida que se refere ao bem-estar físico 

engloba a capacidade de manter a atividade funcional, a força, a dor, o cansaço, entre 

outros. A qualidade de vida aliada ao bem-estar psicológico e espiritual está relacionada 

com a ansiedade, o medo, a religião, entre outros. E a qualidade de vida relativa ao bem-

estar social refere-se à manutenção dos papéis socais e relações sociais, bem como afetos, 

intimidade, sexualidade, trabalho, família, entre outros aspetos. (Ferreira, 2009:54) 

São várias as fases de adaptação de um doente oncológico à sua nova realidade, 

tal como já foi referido, portanto, todas as fases irão influenciar a sua qualidade de vida. 

Na fase do diagnóstico, é possível experienciar alterações a nível intestinal, e a dor 

também poderá surgir e provavelmente irá acompanhar o doente em todo o percurso 

oncológico, logo também irá influenciar a qualidade de vida do doente, em grande escala, 

uma que vez que poderá afetar não apenas um órgão, bem como poderá provocar 

alterações na atividade física da pessoa, causar alterações psíquicas bem como causar um 

elevado nível de stress no contexto familiar. Esta dor, tal como foi referido, pode causar 

algum incapacidade ao doente, o que por sua vez leva à dependência de terceiros para a 

realização de certas atividades, o que por conseguinte poderá originar uma quebra a nível 
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de autoestima ou até mesmo depressão, o que certamente influenciará a qualidade de vida. 

(Figueiredo, Araújo e Figueiredo, 2006) 

No que se refere à fase do tratamento, importa referir que esta é também uma fase 

bastante complicada, visto que os tratamentos podem ser invasivos ao ponto de modificar 

a imagem corporal, a sexualidade e consequentemente o bem-estar físico e psicológico. 

(Figueiredo, Araújo e Figueiredo, 2006) 

Outra das coisas que tem efeito na qualidade de vida do doente oncológico é se o 

problema é local ou se se verifica metastização do problema, visto que cada situação tem 

uma solução diferente, como tal, importa referir que o tratamento que é adotado irá 

influenciar também. Por norma, as relações interpessoais têm tendência a deteriorar-se, 

principalmente com os parceiros, o que consequentemente irá influenciar a nível sexual. 

(Figueiredo, Araújo e Figueiredo, 2006) 

Assim, tal como refere Santos (2003) cit por Figueiredo, Araújo e Figueiredo 

(2006), todo o tipo de tratamentos irá influenciar a qualidade de vida do doente 

oncológico, no entanto embora sejam todos agressivos a nível físico devido aos efeitos 

secundários, a radioterapia apesar de não se manifestar tão doloroso provoca um grande 

impacto a nível psicológico. Outra das influencias na qualidade de vida do doente é a 

combinação de dois tratamentos, por exemplo a quimioterapia com a radioterapia, uma 

vez que apesar de haver tendência a aumentar a taxa de sobrevida do individuo, os 

tratamentos são demasiado tóxicos.  

Importa por fim referir que de acordo com várias investigações elaboradas e 

publicadas na literatura, após os tratamentos a vertente que deverá ser tida em maior conta 

será o apoio psicossocial, uma vez que após a vivência deste tipo de situações torna-se 

complicado a inclusão do individuo no seu ambiente social normal (antes da doença), no 

entanto, é nessa fase que surge ou deverá surgir um maior apoio por parte de familiares e 

amigos, uma vez que o suporte social é imprescindível para uma boa aceitação e 

adaptação à doença, o que por sua vez irá refletir-se na qualidade de vida.  

Além de todos os dados supracitados neste ponto, que vão de encontro aos 

objetivos iniciais da investigação, no decorrer da mesma e após a análise dos dados 

obtidos junto dos vários participantes, considerou-se que dimensões como condições do 

serviço de saúde e apoio psicossocial ao doente e à família, adquiriram bastante 
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importância e passaram a destacar-se ao ponto de surgir a necessidade de criar um projeto 

que colmatasse algumas carências percecionadas relativamente a estas questões. Ou seja, 

ambos os “temas” não tinham um grande enfoque no estudo, no entanto, adquiriram-no 

através dos dados que obtidos com o levantamento de certos dados.  

Assim, no que se refere à existência das condições necessárias para o 

acompanhamento e tratamento dos doentes oncológicos, foram alcançadas várias 

perspetivas, existem participantes que consideram que sim, no entanto, existem outros 

que consideram que não. No que se refere aos doentes oncológicos, a maioria considera 

que o serviço tem sim as condições necessárias para auxiliar os doentes oncológicos, 

tendo em conta que tiveram uma experiência bastante positiva e afirmam que foram muito 

bem tratados, no entanto, importa referir que num dos casos, o médico foi demasiado 

bruto e insensível, e noutro dos casos surge a frase “(…) há dias (…)” E5, e é ainda feita 

referência às diferenças entre o passado e o presente, sendo que antes o serviço era 

melhor, de acordo com uma das doentes entrevistadas, referindo que “(…) na minha 

altura, sim, (…) eram famílias, eram… tratavam a gente como devia de ser, agora acho 

que… aquilo está muito frio…” – E9. Na perspetiva dos familiares, um deles refere não 

ter noção das condições existentes porque quanto mais longe estiver desse tipo de sítio 

melhor, no que se refere a outros dois dos entrevistados, ambos referem que consideram 

que existem sim as condições necessárias, no entanto, conseguem perceber que depende 

muito também do estado da doença. Em relação ao último familiar, este tem a mesma 

perceção que a sua mulher, ou sejam, ambos consideram que antigamente existia mais 

amor por os doentes, não que agora não haja mas afirma que sente diferenças por parte 

dos profissionais de saúde na intervenção com os doentes. 

No que se refere à perspetiva dos profissionais, nomeadamente a enfermeira, esta 

refere que o serviço tem sim a condições necessárias para lidar com os doentes 

oncológicos, no entanto, ainda existem muitos mitos relativos à doença oncológica 

porque assim que este tema surge é logo associado à morte, e atualmente não é assim, 

principalmente se o diagnóstico for estabelecido a tempo. No que se remete ao médico, 

este afirma considerar que existem as condições necessárias, no entanto sublinha que 

gostava de melhorar no sentido de aumentar o pessoal, médicos e enfermeiros, para que 

se conseguisse dedicar mais tempo a cada paciente, melhorando logo o atendimento, 

como também de forma a aumentar o período de funcionamento, para que o serviço esteja 

disponível pelo menos por 12 horas para o atendimento de urgências oncológicas onde o 
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doente já é conhecido em toda a sua totalidade, evitando também a recorrência à urgência 

normal que de si só já está sobrelotada.  

Assim, através dos dados obtidos pode considerar-se que as condições referidas 

não se refere apenas às relações estabelecidas entre profissionais – doentes – família, mas 

sim também no que se refere às normas estipuladas pelo serviço nacional de saúde, tais 

como garantia da qualidade do tratamento, articulação entre vários serviços, promoção 

do desenvolvimento de estruturas multidisciplinares de forma a dar resposta a um vasto 

grupo de patologias oncológicas, o agilizar e facilitar o percurso do doente, apoiando-o e 

assegurando a continuidade dos cuidados, entre outras. (Alto Comissariado da Saúde, 

2009:3) No entanto, importa referir que apesar da exaustiva pesquisa bibliográfica, não 

existem estudos que possam atestar certos dados uma vez que é algo muito próprio das 

várias realidades e os doentes entrevistados abordam mais a componente interpessoal, e 

não tanto, em termos médicos e clínicos.  

No que se refere ao apoio psicossocial aos doentes, consegue percecionar-se que 

no caso de duas das doentes entrevistadas, existiu de facto apoio a nível psicossocial, uma 

delas refere ainda que a psicóloga estava sempre na quimioterapia, e que foi após esta 

união entre a psicóloga e um grupo de mulheres que estava a fazer tratamentos devido ao 

cancro da mama, que surgiu um grupo de apoio da Liga Portuguesa Contra o Cancro, 

apelidado atualmente de “Vencer e Viver” que é composto por um grupo de mulheres que 

foram sujeitas à mastectomia. Outra das entrevistadas refere que também teve algum 

apoio a nível psicossocial mas apenas da segunda vez que sofreu de cancro, porque da 

primeira vez nem viu a psicóloga. No entanto, no que se refere a duas das doentes 

entrevistadas estas confessam não ter apoio tido apoio, nem a nível social nem a nível 

psicológico, sendo que uma delas afirma “(…) eu nunca precisei de nada, graças a Deus 

(…) E9. Na perspetiva dos familiares, no que se refere ao apoio psicossocial a si, como 

família, um dos entrevistados não tem noção, no entanto, todos os outros afirmam que 

não tiveram qualquer apoio a nível psicossocial, importa ainda referenciar que no caso de 

um destes entrevistados, surge a declaração “Não, não, eu não precisei porque eu… dentro 

dos possíveis fazia sempre um esforçozinho, mesmo escondendo…o … aquela parte mais 

negativa” E10. No que se refere aos profissionais de saúde entrevistados, a pergunta foi 

elaborada de maneira diferente, considerando que estes não têm funções a nível social e 

psicológico, no entanto, ambos referem que apesar do seu papel profissional basear-se na 

saúde do doente a nível de diagnósticos, tratamentos, estes têm também um papel bastante 
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ativo no que se refere ao apoio psicossocial ao doente, encaminhando-o também para 

serviços como nutricionista, psicologia, entre outros que consideram necessários. Além 

disto apoiam também eles próprios a nível social, psicológico e familiar, ou seja, para 

poderem dar o tratamento adequado ao doente, procuram primeiramente conhecer este 

como um todo. No que se refere ao apoio à família mais concretamente, por parte destes 

profissionais, ambos referem que este apoio é também a todos os níveis, nomeadamente 

a enfermeira referre que são eles o pilar da família porque são eles que lhes dão dicas pelo 

telemóvel, são com eles que fazem o luto quando o doente chega ao fim de vida, e existe 

uma relação muito próxima entre enfermeiro – doente – família. Esta refere ainda que por 

vezes são eles que consegue analisar certos aspetos dado esta relação tão próxima, que 

por vezes o psicólogo e o assistente social não conseguem. No que se refere ao médico, 

este refere também que o seu papel junto da família passa por um pouco de tudo, “(…) 

desde clinico a psicólogo, a psiquiatra, a padre confessor(…)”, este refere também que é 

ele que lhes dá as más noticias, ajuda a escolher os tratamentos e discute com a família 

todas as opções que existem para que corra tudo pelo melhor.  

Assim, importa referir que de acordo com a perspetiva de Popim e Boemer 

(2005:678), profissionais de saúde da área da oncologia referem que o trabalho nesta área 

é gratificante ver os pacientes melhorarem, ter contato com ele e ajudá-lo a conhecer a 

doença, orientando-o para o melhor caminho, no entanto, estes referem também a 

dificuldade de conviver com o sofrimento do paciente, a impotência perante a doença e 

por vezes a falta de conhecimento. De acordo com os mesmos autores é referido ainda o 

envolvimento emocional entre doentes e profissionais visto que através do cuidado vão 

surgindo vínculos afetivos entre ambos, porque apesar de poder existir uma relação 

familiar ou anónima, estão sempre em contato direto o que leva à existência sempre de 

algum tipo de relação. Ou seja, tal como foi percecionado em algumas entrevistas, através 

dos tratamentos cria-se uma relação às vezes quase familiar. 

É de ressalvar que no que se refere aos cuidados de enfermagem, o objetivo é a 

promoção da qualidade de vida do doente, enfrentando com ele o seu risco de vida através 

da prevenção e alívio dos sintomas, bem como acompanhá-lo nas suas necessidades 

psicossociais, emocionais e espirituais. A equipa de saúde deve trabalhar em equipa 

interdisciplinar para atender às necessidades do doente e da família diante das incertezas 

e imprevisibilidades que demarcam a realidade tendo em conta a instabilidade do quadro 

clinico e da possibilidade da morte. (Silva e Moreira, 211:173) No entanto, através dos 
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dados obtidos, apesar de existir um grande apoio por parte dos enfermeiros junto do 

doente e da família, a realidade é que o apoio psicossocial deveria ser providenciado por 

profissionais da área social, competentes para tal, no entanto, isso não ocorre.  
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12. Proposta do projeto de intervenção NADO&família 

A partir dos dados obtidos considerou-se relevante construir uma proposta de um 

projeto de intervenção que se designa de NADO&família, este será apresentado de 

seguida onde são definidos aspetos como a sua fundamentação e designação, 

justificadamente. Além disto, serão referidos também quais os objetivos deste projeto, o 

plano de ação, publico alvo do mesmo, os recursos necessários para a sua implementação, 

bem como a forma como este será avaliado. 

12.1. Fundamentação e denominação do projeto  

 Face aos resultados obtidos através da investigação e dado que foram identificadas 

várias necessidades a nível do apoio psicossocial aos doentes e às famílias, conteúdos 

estes que não estavam previamente estabelecidos como objetivos da mesma, assim, será 

apresentado um projeto de intervenção neste âmbito. Este irá basear-se na criação de um 

núcleo em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro e com o Hospital de Dia, do 

Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, com o objetivo de apoiar os doentes 

oncológicos que fazem tratamento nesta unidade de quimioterapia de proximidade, bem 

como a família dos mesmos.  

Este grupo será composto por um conjunto de profissionais da área social, tais 

como assistente social e psicólogo, e ainda da área da medicina, nomeadamente médicos 

e enfermeiros. Este núcleo irá intervir com o seu público em algumas fases da doença, 

desde que existe a suspeita de um diagnóstico desta natureza, assim, para que tal ocorra 

efetivamente deverá existir uma articulação entre este grupo e Hospital de Beja.  

 Os membros fundamentais deste grupo serão sempre os profissionais da área 

social e médica, no entanto, para que este consiga chegar realmente aos doentes, será 

importante a existência de um grupo de voluntário já vivenciaram a situação, pois só estes 

saberão como a pessoa se poderá sentir, e qual pode ser o impacto de um diagnóstico 

oncológico na vida de alguém, e ainda, serão estas as pessoas que melhor sabem quais os 

recursos e apoios que existem relativamente à doença oncológica e qual a melhor forma 

de chegar a esses mesmos apoios. Ou seja, não só informar, mas também, acompanhar os 

doentes a estes locais.  

 Este grupo, não servirá apenas para as funções acima descritas, como também, 

para ajudar a desmistificar o cancro, tal como já foi supracitado, não só junto dos doentes 
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com quem irá intervir, mas também junto da população em geral. Terá também como 

objetivo capacitar as famílias relativamente à melhor maneira para lidar com a doença 

oncológica, e ainda apoiá-las a nível psicossocial, uma vez que não é apenas o doente que 

sofre impactos após dum diagnóstico desta natureza.  

 Para que seja possível a real concretização deste núcleo, será imprescindível que 

os profissionais de saúde estejam ligados à área da oncologia, bem como que os 

profissionais sociais sejam especializados ou especialistas na área da gerontologia e da 

família, uma vez que o objetivo é que este núcleo intervenha com pessoas mais velhas e 

com as respetivas famílias. Já no que se refere aos voluntários, é importante que todos 

eles tenham formação adequada na área da oncologia, da gerontologia, bem como da área 

familiar.  

 Assim, este projeto terá a seguinte designação: NADO&família. Este nome foi 

escolhido dado que NADO é a sigla de Núcleo de Apoio ao Doente Oncológico, sendo 

este apoiado por a família, e criado também para a família, sendo essa a razão de família 

aparecer após a sigla. Além disto, o objetivo principal deste núcleo será “dar vida”, ou 

uma nova forma de viver a este grupo de doentes tão estigmatizados, uma vez que o 

conceito de nado (vivo) é a chegada ao mundo com sinais vitais.  

12.2. Objetivos do projeto 

De encontro à supressão de necessidades relativas ao apoio psicossocial ao doente 

oncológico e à família, foram estabelecidos para este projeto os seguintes objetivos.  

Objetivo geral:  

 Criação de Núcleo de Apoio a Doentes Oncológicos mais velhos, bem como às 

suas famílias (NADO&família). 

Objetivo específicos:  

 Garantir o apoio psicossocial aos doentes oncológicos mais velhos; 

 Promover o apoio psicossocial aos familiares dos doentes oncológicos;  

 Mediar a relação doente-hospital, hospital-família, família-doente;   

 Desmistificar a doença oncológica;  

 Proporcionar formação adequada a profissionais e voluntários; 

 Partilhar experiências vivenciadas no processo da doença; 
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12.3. Plano de ação para o projeto NADO&família 

Na Tabela 4 é apresentado o Plano de Ação estabelecido para o NADO&família. 

Este tal como se poderá comprovar na tabela seguidamente apresentada, passa 

primeiramente por a criação deste núcleo, que tem como objetivo principal apoiar através 

dos profissionais competentes para tal, o doente oncológico e a família, assumindo um 

papel presente, essencialmente na primeira fase da doença oncológica, ou seja, no 

diagnóstico. Para que este núcleo seja efetivamente criado é fulcral que sejam reunidos 

os profissionais responsáveis por o mesmo, e posteriormente que sejam estabelecidas 

parcerias tanto com o Hospital de dia do Hospital José Joaquim Fernandes de Beja, como 

com centros de formação qualificados. Após isto, dar-se-á então a ação deste núcleo, não 

só através da presença, como também a nível de formação adequada sobre pessoas mais 

velhas/idosos, família e doença oncológica. Estas formações terão como público não só a 

família, como os profissionais e os voluntários que se disponibilizem para auxiliar este 

núcleo. Ou seja, além dos atores principais desta ação, que serão os profissionais, como 

gestores de projeto, os voluntários serão também imprescindíveis neste núcleo, sendo que 

o objetivo é conseguir que este grupo seja composto por indivíduos que já tenham 

experienciado o cancro, pois sem dúvida serão uma mais-valia para lidar com doentes 

oncológicos, ressalvando ainda que também estes terão a formação adequada para lidar 

com os mesmos, apesar de já terem estado no seu lugar, uma vez que só essa experiência 

não será útil se não tiverem a formação adequada para lidar com o público mais velho.  
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Atividade Objetivos Público-alvo Recursos Local Duração 

Criação de um Núcleo de 

Apoio ao Doente 

Oncológico mais velho e 

à família 

-Dar um maior apoio 

aos doentes 

oncológicos mais 

velhos e à família; 

-Dar a conhecer 

quais os recursos e 

apoios existentes 

para este público; 

-Acompanhar o 

doente, em algumas 

fases da doença; 

-Promover a troca de 

experiências entre o 

grupo e o público-

alvo; 

-Capacitar 

profissionais, 

voluntários e 

- Doentes 

oncológicos; 

- Família dos 

doentes 

oncológicos. 

 

- Antigos doentes 

oncológicos; 

- Assistente Social; 

- Psicólogo (a) 

- Médicos e enfermeiros; 

- Espaço físico para 

reuniões; 

- Cadeiras e mesas. 

Hospital; 

Liga Portuguesa 

Contra o Cancro. 

1 ano 
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familiares para lidar 

com a doença 

oncológica; 

-Desmistificar a 

doença oncológica. 

 

Ação de formação 

-Qualificar os 

profissionais e os 

voluntários para 

lidar com doentes 

oncológicos; 

-Qualificar os 

profissionais e os 

voluntários para 

lidar com pessoas 

mais velhas; 

Partilhar 

experiências; 

Desmitificar a 

doença oncológica; 

-Profissionais; 

-Voluntários 

-Profissionais; 

-Parecerias com centros 

de formação; 

-Materiais adequados ao 

contexto das formações; 

 

 

-Hospital; 

-Liga Portuguesa 

Contra o Cancro. 

De 6 em 6 meses. 
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Ação de formação 

- Desmistificar e 

informar sobre a 

doença oncológica; 

- Capacitar os 

familiares para 

melhor lidarem com 

os doentes 

oncológicos; 

Família 

-Profissionais; 

-Parecerias com centros 

de formação; 

-Materiais adequados ao 

contexto das formações; 

 

Liga Portuguesa 

Contra o Cancro; 

Hospital 

De 6 em 6 meses 

Tabela 4 – Plano de ação para o projeto NADO&família



 

89 
 

12.4. Recursos  

Os recursos necessários, tal como já foram acima descritos baseiam-se nos doentes 

oncológicos, profissionais e no espaços físicos apropriados para a concretização das 

várias atividades. No que se refere aos recursos humanos, estes baseiam-se num grupo de 

voluntários, não só doentes e “ex-doentes” oncológicos, bem como familiares e técnicos 

da área social e da área da medicina.  

 No que se refere aos recursos materiais estes são variados, desde cadeiras, mesas, 

papel e espaços físicos para reuniões, bem como para as formações.  

 No que concerne aos recursos financeiros, uma vez que se pretende implementar 

estas atividades apenas a nível local, nomeadamente em Beja, e tendo em conta que irá 

existir uma parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, dado a natureza do projeto, 

pode prever-se que como recursos financeiros será necessário o valor aproximado de 

500€, gasto essencialmente nas formações, nomeadamente, no pagamento de alguns dos 

formadores, visto que outros deles serão profissionais pertencentes à Liga Portuguesa 

Contra o Cancro.  

12.5.  Público-alvo  

Tendo a Liga Portuguesa Contra o Cancro como público-alvo faixas etárias tão 

distintas, como desde a infância à velhice, o presente projeto de intervenção, abrangerá 

apenas a população mais velha e a sua família. E este, tal como foi supramencionado 

promoverá também a troca de experiências intergeracionais nas diferentes sessões, numa 

abordagem integradora de saberes, uma vez que o grupo de intervenção será composto 

por pessoas de várias faixas etárias.  

12.6.  Avaliação 

A avaliação é, por norma, a fase final de um projeto, no entanto, é algo que não 

pode separar-se das restantes funções de um projeto, isto porque primeiramente serve 

como referência inicial para estabelecer um projeto, e posteriormente irá analisar os 

efeitos da intervenção estabelecida ao longo da mesma. Não só serve para analisar o 

decorrer do projeto, como também obrigada à revisão do diagnóstico de forma a perceber 

se o projeto em si colmatará ou atenuará as necessidades existentes. Ou seja, tudo no 

projeto está intimamente ligada com a avaliação. (K’ Cidade, 2007: 24) 
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Existem vários tipos de avaliação, entre as quais a avaliação prévia, a avaliação 

no percurso e avaliação final. Para este projeto específico irão ser aplicadas as avaliações 

no percurso (on-going) e a avaliação final (ex-post).  

Assim, importa referir que na avaliação no percurso pretende fazer-se uma 

apreciação externa sobre as mudanças ou não que o projeto está a causar, sendo que se 

através desta avaliação, no caso de se verificar que não têm existido mudanças, é 

importante alterar o projeto para serem obtidos os resultados desejados. (K’ Cidade, 2007: 

26) 

É relevante assim mencionar que esta avaliação permite perceber se o projeto está 

no bom caminho e se está a ir de acordo aos objetivos pretendidos, sendo que tal como 

foi supracitado, a apreciação dos dados obtidos através desta avaliação permite rever e 

atualizar, caso necessário, todo o planeamento que tinha sido estipulado no início. Os 

resultados obtidos após a aplicação da avaliação, mas essencialmente deste tipo de 

avaliação, é por norma crucial porque será esta que irá determinar qual será o próximo 

passo a dar para que se consiga levar o projeto a bom porto respeitando os objetivos 

iniciais do mesmo. (K’ Cidade, 2007: 26) 

No que se remete à avaliação final ou ex-post, esta tal como o nome indica, é posta 

em prática quando a intervenção chega ao fim, podendo realizar-se nos últimos meses ou 

mesmo após a conclusão do projeto, ou ainda algum tempo depois do término do mesmo 

de forma a avaliar o impacto da intervenção a longo prazo. (K’ Cidade, 2007: 27) 

Esta avaliação serve essencialmente para determinar qual o impacto do projeto 

implementado, não só para percecionar se foi bem-sucedido como também para 

determinar a possibilidade de sucesso na aplicação de ações semelhantes no futuro. 

Através desta avaliação também poderão estabelecer-se mudanças para projetos futuros 

de forma a tirar o melhor possível da aplicação do mesmo. Assim, pode concluir-se que 

com este tipo de avaliação podem ser analisados os resultados obtidos através da 

implementação de projetos e retirar ensinamentos e aprendizagens para o futuro. (K’ 

Cidade, 2007: 27) 
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Conclusão  

No mundo atual a realidade da doença oncológica nas pessoas mais velhas é uma 

evidência que não podemos descurar. No presente estudo foram apresentados diversos 

conhecimentos no que se refere a esta temática centrando a preocupação principal na 

forma como as pessoas mais velhas vivenciam esta doença. Tal como já foi citado ao 

longo da presente investigação, à medida que a idade aumenta, a taxa de mortalidade por 

tumor maligno aumenta também, comprovando assim que o envelhecimento é um dos 

fatores de risco de peso para o aparecimento de cancro, tal como é afirmado pela Liga 

Portuguesa Contra o Cancro (2017), assim importa referir que segundo, o Instituto 

Nacional de Estatística (2017), entre as idades dos 45 até aos 75 e mais anos, a taxa de 

mortalidade com esta patologia, aumenta significativamente à medida que o grupo etário 

aumenta em idade, sendo que que entre os 45 e 54 a taxa apresentada é de 130,7%, e a 

mesma taxa em pessoas com 75 e mais anos é de 1281,1% de mortes por cada 100 mil 

habitantes.  

Posto isto, verificou-se que a doença manifesta-se como uma disfuncionalidade 

ou um desajuste. Assim, e de encontro à ideia de que a saúde oscila também de acordo 

com a idade, importa referir que o envelhecimento é um dos maiores fatores de risco para 

o surgimento de doenças, e além das doenças consideradas “normais” do envelhecimento, 

a doença oncológica é também uma das doenças influenciadas por o envelhecimento. 

Como tal, importa referir que a doença oncológica surge através da reprodução deficiente 

das células, o que leva ao aparecimento de um tumor, podendo este ser benigno ou 

maligno. (Marques, 2015) 

Esta, além de ser considerada uma das doenças mais temidas da sociedade, é 

também algo que tem um impacto brutal no doente oncológico, seja a nível psicológico, 

social, familiar, bem como na sua qualidade de vida. Assim, para a obtenção de um 

conjunto de dados referentes às dimensões supramencionadas, além da pesquisa 

bibliográfica elaborada de antemão, foram realizadas também entrevistas a três públicos 

distintos, sendo eles, doentes oncológicos, familiares dos mesmos e profissionais de 

saúde. Através destas entrevistas conseguiram-se levantar questões bastante pertinentes 

no que se refere à doença oncológica, nomeadamente, no que se refere à vivência desta 

situação e os seus impactos a todos os níveis, dando assim resposta à questão de partida, 

sendo esta “Como é que as pessoas mais velhas vivenciam a situação de doença 
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oncológica?”. Assim, através da análise referente à reação ao diagnóstico seja por parte 

dos doentes, seja por parte dos familiares foram obtidas várias respostas, entre as quais 

está o aborrecimento, a coragem, o medo e a preocupação, mas estes últimos verificaram-

se mais nos familiares. Ou seja, consegue perceber-se que um diagnóstico oncológico, 

por mais que abale um doente, estes nunca têm uma reação tão má como a família. Assim, 

Cardoso et all (s/d:1) vêm corroborar os dados obtidos através das entrevistas referindo 

que este tipo de diagnóstico acarretará sempre sofrimento psicológico, no entanto por 

vezes os doentes tendem a evitar mostrar as suas emoções, tal como também se pode 

comprovar nos dados obtidos nas entrevistas aos familiares, no entanto, isto poderá 

contribuir para o aumento da ansiedade e depressão. Já no que se refere à família, Alves 

(2013:6) refere que numa fase inicial, todos os membros ficam ansiosos e medrosos 

perante um diagnóstico desta natureza e podem até sofrer mais que o próprio doente.  

No que se refere ao impacto da doença nos próprios doentes, a maioria não refere 

grandes impactos, no entanto, importa sublinhar que uma das entrevistadas refere que 

fechou-se mais a nível social. Assim, importa referir que a doença oncológica, ou o 

diagnóstico da mesma, causa impacto a nível psicológico, como também a nível social, 

assim, terá de haver um ajustamento por parte do doente a estes níveis. Conforme Brennan 

(2001), as pessoas com cancro passam por elevados níveis de stress, uma vez que o 

Mundo como o conhecem altera-se, e estas, em consequência disso, tem que alterar-se 

também. (Fernandes, 2009:80) 

No que se refere ao impacto da doença oncológica na família, pôde percecionar-

se que estas relações influenciam de facto a maneira como os doentes encaram e 

vivenciam esta situação, e verificou-se na maioria que os doentes tiveram um suporte 

familiar bastante presente e que auxiliou em tudo aquilo que conseguiu. Assim, importa 

referir que o comportamento familiar perante esta situação é influenciado por várias 

variáveis, sendo elas a sua história familiar, o contexto em que esta se insere, as 

caraterísticas próprias de cada elemento, as maneiras de pensar e agir perante os 

contratempos, as representações da doença, entre outros aspetos. No entanto, por norma, 

numa fase de crise, a família reage e interage internamente e externamente de forma a 

conseguir a proteção necessária para o seu familiar, ou seja, estes apoiam-se mutuamente 

estabelecendo novos papéis para conseguir superar esta situação. (Alves, 2013:17) 
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Relativamente à vivência da doença oncológica, questionada diretamente, através 

dos doentes, consegue-se concluir que todas encararam a situação da melhor forma 

possível, tendo por base a força interior ou um forte suporte social e familiar, já no que 

se refere aos familiares a maioria confessa que vivenciou a situação de uma forma 

bastante difícil. Assim importa comprovar, através da perspetiva de Ferreira (2009:46) 

que cada pessoa reage de sua maneira à doença e às perceções da mesma, estando isto 

intimamente ligado às histórias de vida, formação profissional de cada um, idade e fase 

de vida em que o individuo se encontra. Já de acordo com a perspetiva do médico, este 

também refere que cada doente reage à sua maneira, uns não querem fazer nada porque 

só será sobrecarga para os familiares, enquanto outros apesar de terem muito medo 

querem procurar a cura.  

Através das entrevistas conseguiu-se perceber também qual a opinião dos doentes 

relativamente à sua qualidade de vida, no que se refere às que referiram que a doença 

oncológica não interfere/interferiu na sua qualidade de vida porque “(…)faço a vida 

normal(…)” - E1, “(…) tive a minha mãe sempre comigo(…)” - E2 e refere que encarou 

tudo com naturalidade, e ainda “(…) consegui ultrapassar tudo, tive sempre toda a gente 

a meu lado(…)” - E7. No entanto, houve entrevistadas que referem que a doença 

oncológica interferiu sim na sua qualidade de vida porque no momento em que se passa 

por isso fazem um balanço de todas as suas atitudes ao longo da vida, e ainda porque 

algumas coisas se modificam “(…) a nível sexual, por exemplo.” – E9. Na perspetiva dos 

familiares, o E3 (neto da E2) refere que vê algumas limitações no braço do lado em que 

foi retirado o peito, no entanto sublinha que vê a avó fazer ainda mais do que fazia antes, 

principalmente a nível social, o E6 (cônjuge da E5) confessa que afetou a nível 

psicológico essencialmente, no que se refere à E8 (entrevistada como doente e familiar) 

esta afirma que não afetou muito, já o cônjuge da E9, refere que afetou a nível social pois 

afirma que a esposa se isola mais.  

Na perspetiva dos profissionais, estes consideram que a doença oncológica afeta 

sim a qualidade de vida das pessoas mais velhas, uma vez que ficam mais limitados 

porque têm menos força e mesmo em termos de imunidade, na perspetiva da enfermeira.  

No que se refere ao médico este concorda com a enfermeira, no sentido da afetação 

desta doença na qualidade de vida dos doentes e sublinha ainda que afeta a todos os níveis, 

desde o físico, ao sexual, ao social e por ai fora. Este refere também as várias alterações 
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e efeitos secundários que os fármacos provocam, nomeadamente alteração no apetite, 

náuseas, vómitos, cansaço, entre outras. Este entrevistado reforça o impacto desta doença 

nos aspetos sociais, uma vez que as pessoas por medo ou ignorância deixam de sair de 

casa para não sofrerem inquéritos de toda a gente, e para não pegarem às pessoas.  

Assim, importa referir que de acordo com Ferreira (2009:54) nestes casos, o 

doente é afetado a vários níveis, assim, McCray afirma que a qualidade de vida do doente 

oncológico poderá ser medida em três dimensões, sendo elas a qualidade de vida 

acompanhada de bem-estar físico, a qualidade de vida aliada ao bem-estar psicológico e 

espiritual, e a qualidade de vida de bem-estar social.  

Assim, tal como refere Santos (2003) cit por Figueiredo, Araújo e Figueiredo 

(2006), todo o tipo de tratamentos irá influenciar a qualidade de vida do doente 

oncológico, no entanto embora sejam todos agressivos a nível físico devido aos efeitos 

secundários, a radioterapia apesar de não se manifestar tão doloroso provoca um grande 

impacto a nível psicológico.  

Importa por fim referir que de acordo com a presente investigação, a maior 

necessidade a nível do percurso da doença oncológica baseia-se no apoio psicossocial 

dado por parte dos profissionais, uma vez que durante a vivência deste tipo de situações, 

por vezes, tanto os doentes como os seus familiares vêm-se perdidos e sem saber o que 

fazer para resolver a situação, e apesar de necessitarem de apoio por parte de familiares e 

amigos próximos para uma melhor aceitação e adaptação à doença, o apoio profissional 

é imprescindível neste processo.  

Assim sendo, face aos resultados obtidos, apesar de não ser um dos focos 

principais, o apoio a nível psicossocial ao doente e à família, por parte dos profissionais, 

revelou-se uma carência na qual se deve intervir. Assim, surge o projeto de intervenção. 

Este irá basear-se na criação de um núcleo em parceria com a Liga Portuguesa Contra o 

Cancro e com o Hospital de Dia, do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, com o 

objetivo de apoiar os doentes oncológicos que fazem tratamento nesta unidade de 

quimioterapia de proximidade, bem como a família dos mesmos.  

Este grupo será composto por um conjunto de profissionais da área social e da 

área da medicina, nomeadamente médicos e enfermeiros. Este núcleo irá intervir com o 

seu público em algumas fases da doença, desde que existe a suspeita de um diagnóstico 
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desta natureza, assim, para que tal ocorra efetivamente deverá existir uma articulação 

entre este grupo e Hospital de Beja.  É ainda de referir que este não servirá apenas para 

as funções acima descritas, como também para ajudar a desmistificar o cancro, bem como 

capacitar as famílias relativamente à melhor maneira para lidar com a doença oncológica, 

e ainda apoiá-las a nível psicossocial, uma vez que não é apenas o doente que sofre 

impactos após dum diagnóstico desta natureza. Assim, este projeto terá a seguinte 

designação: NADO&família, nome escolhido através da junção de Núcleo de Apoio ao 

Doente Oncológico, bem como por outros motivos supracitados. Por fim, é importante 

referir que este projeto será uma mais-valia para os doentes oncológicos e os seus 

familiares, pois através deste núcleo, estes terão acesso ao apoio profissional adequado 

nesta fase tão difícil das suas vidas, dado o impacto que esta enfermidade causa. No que 

se refere às limitações que podem ocorrer, estas baseiam-se na recusa de ajuda por parte 

de alguns doentes, bem como por a possibilidade dos profissionais não estarem 

disponíveis sempre que sejam necessários, dado que este núcleo baseia-se no 

voluntariado, pelo menos, até se verificar a sua viabilidade.   
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Apêndice 1: Cronograma das atividades  

Designação das 

atividades 

Meses 

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Análise 

bibliográfica 
x x x x x x   x 

Análise do 

meio 

envolvente 

   x x   x  

Elaboração das 

entrevistas 
      x   

Implementação 

das entrevistas 
       x  

Análise das 

entrevistas 
       x x 

Avaliação do 

projeto 
        x 

Tabela 5 – Cronograma das atividades  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Apêndice 2: Guião de entrevista – doentes oncológicos  

(para imprimir à parte)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Apêndice 3: Guião de entrevista – familiares dos doentes oncológicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Apêndice 4: Guião de entrevista – profissionais (médico)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Apêndice 5: Guião de entrevista – profissionais (enfermeira)  

  



 

 
 

Apêndice 6: transcrição das entrevistas - doentes oncológicos 

Entrevista ao doente oncológico - Transcrição 

Caraterização do(a) entrevistado(a)  

1. Entrevista nº 1 

2. Sexo 

1. Masculino  

2. Feminino  x 

 

E: A sua idade, dona… 

R: 56 

E: Localidade?  

R: Eu sou de Barrancos mas moro aqui em Beja 

E: Estado Civil? 

R: casada  

E: Com quem vive?  

R: Com o meu marido e um filho 

E: Qual é o seu grau de instrução? Não andou à escola mas sabe escrever o nome não é? 

Como estava a dizer…  

R: Sim 

E: Agora, em relação à representação da doença oncológica, qual era a sua representação 

da doença oncológica antes de ter conhecimento do diagnóstico? 

R: Não sabia de nada desta doença, estava completamente a zero.  

E: Exato…  

R: Só depois quando a doença apareceu mas mesmo assim foi passada muita coisa ao 

lado, não estava muito dentro da situação, agora é que estou mais.  

E: Atualmente como é que vê a doença oncológica? O que é que acha que é a doença 

oncológica? Quais foram as mudanças em termos de conhecimento da doença 

oncológica? 

R: As mudanças… Não sei (riso)  

E: Pronto mas agora está muito mais dentro do assunto…  



 

 
 

R: Sim, agora estou muito mais dentro do assunto sim, muito mais agora.  

E: Como é que você obteve o seu diagnóstico oncológico? 

R: Descobri eu, fui eu mesma que descobri, foi isso que me perguntou? 

E: Sim 

R: Foi isso, fui eu mesma que descobri. 

E: Começou a ter sintomas? 

R: Não não, foi no banho, descobri um altinho aqui debaixo do braço (mostrou a zona), 

e depois fui até um médico particular e ele, pronto, disse-me que não era nada, não era 

nada... Andei assim um ano… Com o nódulo aqui debaixo do braço, depois fui ao meu 

médico de barriga e eu é que lhe disse que tinha… tinha aqui um nodolozinho e ele teve-

me a ver e disse-me “então vai fazer uma ecografia”. Fui fazer a ecografia e depois veio 

o resultado e ele depois disse “olha isto veio positivo, temos que fazer uma biopsia que é 

para ver” e eu disse “está bem”, não sabia o que era pronto, não sabia, realmente não 

sabia, depois veio o resultado e ele andou assim para a frente e para trás sem saber como 

é que me ia dizer (risos) e depois disse-me “olha veio e veio positivo” e eu “ah está bem, 

não sabia o que era positivo, não tinha conhecimento desta doença” e depois ele disse 

“olha tens que ser operada e se calhar tens que tirar o peito” e eu “ah está bem”, e foi 

assim.  

E: Então e qual foi a sua reação quando lhe foi comunicado? Foi assim muito normal? 

R: Foi assim, muito normal, não estava coiso.  

E: Como não estava dentro do assunto… 

R: Pois, eu disse “olha já passei por tantas coisas e olha vou passar mais por essa e vou 

conseguir. Foi mesmo o que eu pensei e pronto, e tinha os moços pequenos e olhe foi 

assim” 

E: Então e depois como é que foi a sua aceitação da doença? 

R: Ah, aceitei normal pronto, fiz os tratamentos que tinha a fazer, fiz a quimioterapia toda 

seguida, nunca parei, porque havia pessoas, agora sei mais que há pessoas que pronto, 

que as plaquetas não estão boas e têm que descansar mais uma semana e depois ir fazer 

outra vez, e isso tudo. Eu não, fiz todas seis sessões todas seguidas, não tive assim muito 

coiso, e depois pronto fui para Lisboa fazer a radio, foi em Lisboa.  

 

E: Então e em que situação se encontra neste momento? Está em tratamento? Ainda está 

ativo? 

R: Não, vou às consultas só de ano a ano, e mais nada, já há 20 anos que fui operada. 



 

 
 

E: Então e qual é que acha que foi o impacto da doença oncológica na sua vida? 

R: Ah, não foi assim muito… 

E: Não foi assim muito grande? 

R: Não, foi mais, custou-me mais (choro) o meu marido não aceitar por causa do peito, 

mas pronto, depois, passou, isto depois passou. Ele não me queria ver, não me viu, nunca 

me viu e (pausa) depois foi por isso mesmo que eu fui fazer a reconstrução. Fiz a 

reconstrução e depois ele ai já viu. 

E: Já encarou de outra maneira? 

R: Já, já… 

E: E como é que você vivenciou esta fase da sua vida? Pelo que me tem estado a dizer 

foi tudo muito calmo… 

 R: Sim, muito calmo sim, porque eu também tinha os moços, era sozinha, e então olha 

tive que ir, tive que esquecer a doença e enfrentar a vida e pensar em levar a coisa toda 

sempre para a frente que é para não ir abaixo. E depois também o meu sogro também 

adoeceu e o meu marido também não podia assim me ajudar muito e então olhe eramos 

os dois mais para o meu sogro e eu esqueci.  

E: Claro, sempre foi para a frente… 

R: Sim... 

E: Nunca pensou em desistir e é assim que tem que ser 

R: Nada nada…  

E: O que é que você sabe sobre a qualidade de vida? Qual é a sua perceção sobre a 

qualidade de vida? 

R: Olhe é viver um dia de cada vez.  

E: Pronto, e o que é que você acha que é necessário para alcançar uma qualidade de vida? 

R: Não sei, olhe ter uma boa alimentação (risos) e fazer exercícios e olha não nos 

chatearmos com a vida, não vale a pena né?  

E: É verdade… 

R: Pois…  

E: Considera que tem qualidade de vida? 

R: Sim 

E:Porquê? 

R: Porque? (pausa longa) não sei… 



 

 
 

E: Ta bem, você acha que a doença oncológica interferiu ou interfere na sua qualidade de 

vida? 

R: Acho que não 

E: E porquê? 

Porque eu faço a vida normal como fazia antigamente, faço tudo. O que eu fazia 

antigamente eu faço agora… não tenho assim coiso. Acho que foi mais um…uma fase na 

vida má que uma pessoa tem que passar né… 

E: Exatamente. E como é que você acha que pode melhorar a sua qualidade de vida? Ou 

acha que está… 

R: Eu acho que está bem. 

E: Qual é o seu grau de perceção de qualidade de vida? Agora eu digo-lhe aqui os 

números de um a cinco, o um é muito insatisfeito, o dois é insatisfeito, o três nem satisfeito 

nem insatisfeito, o quadro satisfeito e o cinco muito satisfeito. Antes da doença, a sua 

qualidade de vida? Vocês estava satisfeita com ela? Não estava? De um a cinco, muito 

satisfeita, pouco satisfeita, nem satisfeita nem insatisfeita…  

R: Estava bem 

E: Ora, satisfeita? 

R: Sim 

E: E durante o tratamento? Você estava satisfeita ou não com a sua qualidade de vida? 

R: Não, não estava, porque tive que deixar de trabalhar, tinha falta, e essa coisa toda, não 

estava assim muito…  

E: Muito insatisfeita ou insatisfeita? 

R: Ai o dois 

E: O dois, insatisfeita… No momento? O que é que você acha da sua qualidade de vida 

agora? Está satisfeita? Não está? 

R: Sim 

E: Satisfeita ou muito satisfeita? 



 

 
 

R: Muito satisfeita. Tinha esta batalha, acho que me dou por muito satisfeita…  

E: Acho que sim, é uma coisa de orgulho… 

R: Pois…  

E: Em relação aos seus familiares, qual é a relação que você mantem com os seus 

familiares? Muito boa? Boa? Razoável? Má? Ou muito má? 

R: Não, boa, com a minha sogra mais ao menos (gargalhadas) 

E: E encontra-se satisfeita?  

R: Sim 

E: Sim? Porquê? 

R: Oh porque… porque estamos todos unidos. 

E: E os seus familiares têm/tiveram conhecimento da sua situação de saúde?  

R: Sim, todos, toda a família… 

E: E porquê? Porque é que você tomou a iniciativa de contar? 

R: Para eles me darem apoio, e para eles saberem, e para estarem alerta também para a 

doença, já que isto é, dizem, que é uma doença hereditária não é? e pronto. Eu até fiz 

exames por causa das minhas irmãs, porque eu tenho 5 irmãs e por causa do meu 

resultado, veio no resultado, e eles dizem que o meu não é hereditário.  

E: E que repercussões e que impactos teve esta notícia no seu seio familiar? Na sua 

família? 

R: Nalgumas da minha família sim, sentiram-se assim como se a doença fosse contagiosa. 

Porque eu tinha aqui uma tia e a mim custava-me me muito era passar a ferro porque com 

a quimioterapia o passar a ferro, o calor, portanto mesmo do ferro como do aquecedor, 

ou coiso, eu não me podia meter ao calor, era uma coisa que agarrava-se à garganta… E 

então eu pedia à minha tia para ela ir passar-me a ferro ali umas horinhas, e ela disse-me 

logo que sim mas depois disse-me logo que não, no outro dia disse-me “ah a tia não pode 

e não sei que”, ela poder podia porque ela trabalhava no lar do Padre Henrique só à noite, 

durante o dia, à tarde ela podia ir lá passar duas horinhas, mas ela tinha… era daquelas 

pessoas que, ainda agora, ela está já quase passada da cabeça com medo do mal que as 



 

 
 

pessoas fazem, com medo das doenças, com pronto, era assim. E então olha não coiso, e 

pronto, e foi só mais essa pessoa que eu achei assim que estava mais… desviou-se mais 

por causa disso.  

E: E o seu marido e os seus filhos? 

R: Não, encararam bem. Não coiso… O meu filho mais novo… ele não podia ver coisas 

porque desmaiava, uma vez apanhei uma infeção no braço, fiquei internada, o meu marido 

levou-o lá porque ele queria ir lá e às tantas desmaiou, e então não. Mas o outro mais 

velho não, encarou, e quando eu fiz a reconstrução quis ver e tudo. Agora o mais novo 

não. O mais novo que tem agora trinta e um ano, mas não…  

E: Então e qual foi a reação dos seus familiares perante esta notícia e qual foi a 

disponibilidade deles para a ajudarem?  

R: Eles já estão todos casados, não podiam… Pronto… Tenho os meus irmãos, tenho 

dois, três em Barrancos, tenho a mais velha em Vila Nova de Milfontes e outra em Sines, 

não pronto, tinham a vida delas, ninguém nada, ninguém me veio ajudar. (choro) 

E: São situações muito complicadas…  

R: Pois é… (choro) 

E: e o seu marido? Pronto, teve aquela situação que ele… 

R: O meu marido, o meu sogro paralisaram-lhe os rins, teve que começar a fazer a 

hemodialise, o meu marido também estava no serviço, era da GNR tava no serviço, 

também não podia ajudar muito. E agora olha está reformado e está em casa e também 

não me ajuda. É assim… pronto.., 

E: Então e considera que tem/ teve o acompanhamento necessário por parte dos seus 

familiares nesta questão? Porquê? 

R: Mais ao menos, um telefonema “Tão como é que tas? E isso ta tudo bem?”, sim, agora 

ajuda e… não… não… 

E: Relativamente ao serviço de saúde, acha que o serviço tem as condições necessárias 

para o acompanhamento e para o tratamento dos doentes oncológicos? E porque? 

R: Eu acho que sim, mas eu também, fui, a mim ninguém me ajudou, nem familiares, 

nem segurança social, ninguém me ajudou nada, eu fui pedir à segurança social quando, 



 

 
 

pronto, deixei de trabalhar porque tive cinco semanas em Lisboa, ia à segunda-feira e 

vinha à sexta-feira, andava a fazer a radio. Depois para não ficar lá no lar, que era só ver 

desgraças, mesmo o médico, um muito conhecido meu, disse-me logo “se arranjares sitio 

onde ficar não fiques aqui no lar”, e então eu tinha a cunhada da minha sogra que mora 

em Alverca e então ia no comboio para Alverca e ia todos os dias a Lisboa fazer o 

tratamento e depois voltava para Alverca, e à sexta-feira vinha para beja e à segunda-feira 

ia para cima, assim andei cinco semanas. Fui pedir à segurança social se podia levar os 

bilhetes do comboio, e da camioneta, e pronto, se me podiam pagar, ajudar e disseram 

que não porque o meu marido era GNR e pronto e que o ordenado dele dava.  

E: Mas em termos hospitalares, acha que teve o acompanhamento necessário? Acha que 

o tratamento, de facto, foi adequado? 

R: Sim, sim. E tive sempre uma psicóloga, lá na quimioterapia, tínhamos sempre lá a 

doutora, sim, tínhamos sempre, sim.  

E: E compreendeu desde o início a situação em que se encontrava? 

R: Sim mas eu por acaso não tive assim muito, não precisei… da doutora.  

E: Não, mas se os médicos explicaram que tinha um cancro? 

R: Ah… Sim sim,  

E: E você entendeu logo? 

R: Sim sim, depois de eu ter sido operada e isso tudo… 

E: Mas na altura em que lhe comunicaram, disseram-lhe desde início? Você percebeu 

desde o início aquilo que se estava a passar? 

R: Não porque quem me disse a mim foi um médico da barriga, o Doutor Vieira, um a 

que fui e ele é que me disse que tinha que ser operada porque tinha vindo… a biopsia que 

me tinham feito tinha vindo positiva e tinha que ser operada ao peito, mas não me disse 

o que era, pronto… disse-me só que tinha que ser operada. Depois quando fui operada, 

ele depois, o outro médico da oncologia é que me disse que foi a Doutora Fátima Caratão 

que me operou e ela depois é que me disse, teve-me a explicar. E depois pronto, quando 

passei para a quimioterapia as enfermeiras também, também me explicaram.  

E: Fez tratamento cá? Aqui em Beja? 



 

 
 

R: Fiz, a quimioterapia fiz. 

E: Acha que a equipa de saúde que a acompanhava foi esclarecedora no que se refere à 

doença? 

R: Sim 

E: E encontra-se satisfeito com o serviço de saúde onde fez tratamento?  

R: Sim sim,  

E: E porquê? 

R: Olha porque acho que elas são muito… ajudam muito bem as pessoas e pronto, ajudam 

muito bem e tão sempre… dão logo o número de telefone para se a gente se sentir mal, 

se temos aftas, se aparece aftas e se as unhas começam a ficar pretas… isso é tudo do 

tratamento, e se temos muita azia para a gente telefonar ou ir lá. Estavam sempre…  

E: estavam sempre disponíveis?  

R: Sim, sim 

E: Então e qual é a função do serviço de saúde no que se refere ao apoio a nível de apoio 

social e a nível psicológico? No hospital você teve apoio psicológico ou social? A nível 

de Assistente Social ou de Psicóloga teve apoio no hospital? 

R: Não, tive a psicóloga que estava lá na quimioterapia, mais nada.  

E: Ah, sim, e qual era a função dela? 

R: era ver a pessoa que tivesse mais… pronto… que precisasse mais, e que tivesse mais 

preocupada ou que não soubesse… ela coiso. Mas ela comigo viu logo que eu era uma 

pessoa de força e que não precisava de coiso, e então pronto… Depois nós criámos um 

grupo, um grupo de ajuda mutua, eram só mulheres que tinham sido operadas mesmo 

com a Doutora e foi daí que começou o grupo da Liga Portuguesa Contra o Cancro, 

daquelas senhoras todas que eramos ai umas vinte mulheres, todas operadas 

E: Cheias de força… 

R: Cheias de força! Tínhamos reuniões com a Doutora, com a Doutora Maria José Graça, 

que era a nossa Psicóloga lá da quimioterapia, agora ali está no hospital não sei quem é, 



 

 
 

só sei que é assim uma alta, não sei o nome dela, pronto, mas foi muito bom, ajudou 

muito. E depois pronto entrei para o grupo. 

E: Pronto. Para além do apoio hospitalar procurou outros apoios? 

R: Não, tirando a ida para Lisboa, só fui ali à Segurança Social, pronto… podia ter ido à 

Doutora Carla, lá da Segurança Social do Hospital, podia ser que mas sim, logo logo não 

me lembrei e acho que não, que não havia ou que não tinha assim conhecimento dela, 

agora é que eu tenho, depois de ter sido voluntária, comecei a ver mais ajuda ao doente. 

Quando eu tive, também não havia voluntárias, era só mais as enfermeiras, agora as 

pessoas, agora tem mais ajuda, tanto da parte nossa, que a gente encaminha para a Doutora 

Carla que é da Assistente Social do Hospital, para a Psicóloga se a gente vir que coiso, a 

gente ajuda assim muito mais as pessoas agora do que eu, também foi noutra altura… Há 

vinte anos, pois.  

E: Notam-se bastantes diferenças não é? 

R: Muitas 

E: Têm mais alguma questão que queira partilhar?  

R: Não sei 

E: Se quiser contar mais alguma coisa dessa parte da sua vida, esteja à vontade. 

R: Não, fiz a reconstrução, já disse, por causa do meu marido, de ele não me aceitar assim, 

mas depois pronto, depois correu tudo bem, ajudou-me a fazer quando tinha os pensos, 

que eu tinha que mudar, ele ajudava-me a mudar o penso no peito e isso tudo… Como fiz 

tudo meu, fiz a reconstrução com os músculos da barriga, uma cicatriz de uma ponta à 

outra (apontando para o local), e ele depois sempre me ajudou, e ia sempre comigo às 

consultas e tudo. E aqui enquanto andei ia sozinha para a quimioterapia, vinha para casa 

sozinha, há uma porque ele também estava a trabalhar, e pronto…. E lá em casa era assim, 

fazia o comer, a vomitar, quando vinha da quimioterapia já vinha mal disposta, elas 

davam uns comprimidos para a mal disposição, então mas agente, o cheiro do comer Nem 

o podia cheirar. E era assim… Mas tinha os miúdos tinha que fazer o comer, mesmo, fazia 

e ia para a casa de banho, fazia e ia para a casa de banho, mas pronto, é assim…  

E: Passou-se e venceu…  

R: Passou-se… é verdade… (choro) 



 

 
 

E: Continue essa mulher de garra! 

R: Pois, tem que ser. Tem que ser… mesmo…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Entrevista ao doente oncológico - Transcrição 

Caraterização do(a) entrevistado(a)  

1. Entrevista nº 2 

2. Sexo 

1. Masculino  

2. Feminino  x 

 

E: Diga-me a sua idade 

R: Aii, isso não se pergunta… 44… 84 (risos) 

E: Ah, eu já ia dizer… (risos) Localidade? 

R: Ham? 

E: Localidade? 

R: Localidade… onde eu nasci? 

E: Onde mora? 

R: Ah moro em Beja, pois… 

E: Estado civil? 

R: Viúva, infelizmente… 

E: É assim, infelizmente… 

R: Está ali a fotografia do meu marido, olha para lá (apontando) 

E: Já a tinha visto…  

R: Ah já? Hum… 

E: Com quem é que vive? 

R: Com os netos 

E: Netos… qual é o seu grau de instrução? Não foi à escola? 



 

 
 

R: Fui, ainda frequentei o segundo ano mas a bem dizer tenho a quarta classe com 

distinção 

E: Pronto 

R: Ainda comecei o segundo ano mas como não o acabei… Não interessa…  

E: Agora eu quero saber, qual é a representação… como é que você via, o que é que você 

achava que era a doença oncológica antes de ter conhecimento do seu diagnóstico? 

R: Não… Nunca me passou pela cabeça saber aquilo que era…  

E: E depois? E agora qual é a sua ideia da doença oncológica? 

R: A minha ideia… é de facto uma… uma doença um bocado grave porque vê-se muita 

gente a sofrer, eu felizmente tirei o peito há dezoito anos, e graças a Deus não sofri… 

Ah…. Não foi preciso fazer tratamento, não foi preciso fazer nada. A única coisa que 

tomei foi comprimidos…  

De resto, o médico disse-me logo… ele quando eu fui tirar os pensos, ele volta-se para 

mim e disse-me assim “vou-lhe dar uma novidade”, e quando ele disse vou-lhe dar uma 

novidade, fiquei assim um bocado coiso… “Não precisa de fazer quimioterapia, não 

precisa de fazer nada porque os seus gânglios estavam limpinhos. Não havia um gânglio 

sujo, estava tudo, tudo impecável, e eu depois… comecei a chorar, depois a minha 

sobrinha estava comigo e disse-me “então tia estás a chorar porquê?” “oh estou a chorar 

de alegria” pois…. 

E: Como é que obteve o diagnóstico oncológico? 

R: Como é que obtive? Como é que descobri? 

E: Sim 

R: Num duche, estava eu e o meu marido, o meu marido estava a fazer a barba e eu estava 

a… no duche, e nisto toco no peito e sinto um caroço… e disse ao meu marido “olha 

tenho aqui um caroço no peito, mesmo ao pé do bico do peito”, e ele ficou nervoso e disse 

“Não, isso é impressão tua” “Não é” e ele foi e de facto apalpou e viu que eu tinha um 

caroço no peito… Também não fiz mais nada, imediatamente fui ao médico e disse ao 

médico, que era o Doutor Capela, naquela altura… e disse ao médico que tinha essa 

problema e depois a minha sobrinha, tinha uma sobrinha em Lisboa, e ela disse-me assim 



 

 
 

“tia não te preocupes que eu vou já tratar do assunto e tu vens aqui a Lisboa, que eu fui 

operada em Santa Maria…. Passou-se. Isto foi num domingo, da conversa que eu tive 

com a minha sobrinha. 

E: Sim, mas depois como é que foi? Você foi ao médico e aí é que o médico lhe disse o 

que é que tinha? 

R: Isso foi em Lisboa 

E: Você foi a Lisboa? 

R: Fui a Lisboa e depois o médico teve… a…. Pediu-me para apalpar o peito e eu disse 

“senhor Doutor, eu estou aqui para isso”, a gente perde a vergonha, perde tudo… Ele 

apalpou-me e disse-me assim “olhe o que tem aqui, naturalmente só lhe vou tirar um 

bocadinho”, e eu depois disse-lhe assim “senhor Doutor, o senhor Doutor quando eu for 

operada o senhor Doutor é que vê aquilo que é preciso, eu ponho-me nas suas mãos” isto 

foi em Dezembro. 

E: Mas ele disse-lhe logo o que é que tinha? 

R: Sim, que era um caroço e coiso… Ah, não, mandou-me logo ir fazer o… tirá-lo, foi 

horrível… eu ainda… a enfermeira quando me estava a tirá-lo não, a picar… 

E: Para fazer a biópsia? 

R: Para fazer a biópsia… e eu disse assim “oiça lá, posso gritar?” ela começou-se a rir 

“pode, grite à vontade, não faz mal”, mas não gritei… e eu disse-lhe aquilo, não gritei… 

é de facto um bocado difícil… mas pronto, ela lá me tirou aquilo tudo, entretanto, fui para 

casa, até fui com a minha sobrinha e entretanto disse à minha sobrinha pronto, e ela… e 

o médico disse-me “olhe o que está aqui, está tudo muito bem, não esteja preocupada” 

mas eu estava não é? Tão não… Entretanto venho para casa e ele disse “olha com certeza 

que antes do natal…” que isto foi em Novembro, em Dezembro… “com certeza que antes 

do natal ainda lhe telefono para ser operada”, mas não, não me telefonou. Depois a minha 

sobrinha é que me disse “Olha tia, eu estive a falar com o médico e ele diz que “de facto 

houve muitos, muitos desastres, muita coisa e eles não puderam” e então, a minha 

sobrinha telefona-me numa segunda-feira e disse “olha tia… o melhor é vires, o 

Hélder”… o Hélder não, “o tio que te venha trazer porque vai ser operada agora logo no 

principio da semana” 



 

 
 

E: Então e qual foi a sua reação ao diagnóstico no momento em que lhe foi comunicado? 

R: Ah, fiquei um bocadinho… fiquei um bocadinho aborrecida mas olha, mas não sei, 

tive uma… uma coragem, Sofia… eu tive uma coragem… eu fui para uma operação a 

falar com a enfermeira, uma coragem extraordinária. 

E: Isso é que é preciso, e como é que foi a sua aceitação da doença? 

R: Com calma… aceitei muito bem e coiso… quem, quem, quem chorou mais foi o meu 

marido, o meu marido é que sofreu muito, eu não, eu aceitei. Com muita resignação, 

com… eu… (toca a campainha) 

E: Em que situação se encontra neste momento no que se refere à doença? 

R: Olhe neste momento, a situação… que se refere à doença… eu felizmente não tenho 

sentido nada, a única preocupação é a barriga grande, e o Doutor Pedro na outra semana 

ainda olhou para a barriga e “está ai com uma barriga muito grande… olhe que essa 

barriga… tem que ir fazer trata… tem que ir ver o que é que se passa, e eu disse “ta bem, 

mas olhe que não quero cá coisas enfiadas” (riso) 

E: Mas o que eu quero saber é, se já está limpa não é? 

R: Isso é o que eu quero saber… 

E: Sim, mas em relação ao que teve… 

R: Sim, sim… 

E: Ficou tudo bem? 

R: Sim, eu ia…. De vez em quando faço mamografia, eu ia a Lisboa… mas depois 

entretanto o meu marido adoece e com… já sabe que era Parkinson e aquela coisa… e eu 

para estar a pedir à filha para vir para ao pé dele para eu ir a Lisboa era… uma vez ainda 

fui com o meu neto… com o Filipe, que é o advogado aqui, naquela rua (apontando), mas 

entretanto… pronto… ele é que sofreu mais do que eu… 

E: Qual é, qual foi o impacto da doença oncológica na sua vida? 

R: Não… 

E: Não teve impacto? 



 

 
 

R: Não… Não teve impacto nenhum, graças a Deus… eu tive muita coragem… ah… eu 

tenho… eu tive… uma coragem e dei coragem a muita gente… as minhas… as pessoas 

até ficavam admiradas, porque ainda ontem eu tive aqui visitas, ah…. E o cunhado dessa 

senhora que esteve aqui ontem, que estiveram aqui ontem, aqui a almoçar… foi tanta 

gente ver-me ao hospital de Santa Maria que eu tive que sair da… do sitio onde estava, 

onde estive, coiso… e vim cá para fora, era tanta gente… e depois o cunhado dela, que 

também já morreu… é que me disse assim “mas afinal de contas onde é que está a doente? 

Mas onde está a doente que eu não vejo aqui a doente”, era eu… porque eu estava tão 

animada a falar com as pessoas, que sentia-me bem… 

E: Então e como é que vivenciou ou vivência esta fase da sua vida? 

R: bem…  

E: Bem? 

R: Sim, agora vamos lá ver porque eu estou sujeita… a outra coisa qualquer… sou 

oncológica… pode-me aparecer problema noutro lado não é? 

E: Exato… O que é que você entende por qualidade de vida? 

R: O que é que eu entendo de qualidade vida? Eu… eu… eu acho que somos nós… a 

pessoa que tem o problema é que tem que o entender para ter uma boa qualidade de vida 

E: Sim, mas o que é que é para si a qualidade de vida? Não falando em doença agora… 

não falando na doença… 

R: mas eu não falo, eu não falo em doença, não falo… 

E: Então o que é que é para si a qualidade de vida? 

R: A qualidade de vida é a gente entender a doença como deve ser, ham? E encararmos 

a realidade da vida 

E: Sim, mas o que eu estou falando é, a qualidade de vida no geral… imagine, o que é 

que para si é uma pessoa ter qualidade de vida? Imagine que você não teve a doença, o 

que é que é para si a qualidade de vida? O que é que você acha que é qualidade de vida 

para o seu neto? Ta a perceber? O que eu quero saber é o que é que você acha que é a 

qualidade de vida? 



 

 
 

R: Eu acho que a qualidade de vida… como é que eu ei de explicar… ? a qualidade de 

vida… eu acho na minha maneira de ser, que…  que nós é que procuramos a qualidade 

de vida e temos que entender e enfrentar a realidade da vida… 

E: Saber adaptar-nos?  

R: E adaptar-nos… às doenças… e termos paciência… e termos calma, e descontração. 

Não sei, isto é o que eu penso… porque a qualidade de vida… olha a qualidade de vida 

para mim… é pior agora… 

E: Pronto, mas a gente já lá vai a essa… o que é que você acha necessário para alcançar 

a qualidade de vida? 

R: Olhe… para alcançar a qualidade de vida… é nós sermos realistas, e enfrentarmos a 

qualidade de vida como deve ser… isso é que a gente tem que ver… 

E: E você? Considera que tem qualidade de vida? 

R: Considero…  

E: Porquê? 

R: Considero porque eu encaro o que passei com naturalidade, com muita naturalidade… 

E: Pronto, e acha que a doença oncológica interfere ou interferiu na sua qualidade de 

vida? 

R: Não… 

E: Porquê? 

R: Não porque eu aceitei-a com naturalidade… e…. e eu tinha… tinha e tenho, a minha 

mãe sempre comigo, foi ela que me ajudou… 

E: Como é que acha que pode melhorar a sua qualidade de vida? 

R: Como é que eu acho que posso melhorar a minha qualidade de vida? Ah… ela agora 

está mais ao menos, vamos lá a ver depois… o que é que se passa… mas até hoje… podia 

andar melhor… são as minhas pernas que me doem… e isso tudo… mas também 

caramba, eu já não sou nenhuma criança… eu já tenho quarenta e oito anos (momento de 

descontração) 

E: Quarenta e oito anos…  



 

 
 

R: Querias nera? (gargalhadas) 

E: Diga-me de que forma é que está satisfeita, numa escala de um a cinco, em vários 

momentos, antes da doença o quanto é que você estava satisfeita com a qualidade de vida? 

R: Estava muito…  

E: Muito satisfeita…  

R: Estava muito satisfeita porque dava-me muito bem como o meu marido e eramos 

felizes… hum… e pronto… vivi trinta anos em Angola, eramos felizes, foi lá que eu 

casei… ah…. E depois viemos embora, depois do 25 de Abril, com os problemas por 

causa do meu filho, a tropa… viemos embora… pronto…  

E: Então e durante o tratamento? 

R: Eu não fiz tratamento… 

E: Não? 

R: Não… 

E: Pronto… e agora? No momento? 

R: Ah… agora ando preocupada por causa da minha barriga… (risos) 

E: Mas encontra-se satisfeita com a qualidade de vida? Insatisfeita? Nem satisfeita nem 

insatisfeita? Como é que é? Ou só satisfeita? 

R: Estou mais ao menos… Deixe lá ver agora depois de fazer uns exames que tenho que 

fazer… 

E: Então nem satisfeita nem insatisfeita? 

R: Estou… estou mais ao menos…  

E: Agora, relativamente às relações familiares, que tipo de relação tem com os seus 

familiares? Muito boa? Boa? 

R: É boa… muito boa  

E: E encontra-se satisfeita? Com as relações familiares? 

R: Encontro… muito satisfeita…  



 

 
 

E: Porquê? 

R: Olhe para já, tenho dois filhos maravilhosos, não sei se conhece o Hélder, o meu 

filho… 

E: Não conheço, nenhum dos seus filhos…  

R: Oh é a cara chapada do pai.. tenho a minha filha que também é…. É… é a coisa mais 

querida que eu tenho… tenho um casal de filhos, coisa mais querida… depois tenho cinco 

netos que este é um deles (apontou para o neto que se encontrava na porta da sala), que a 

avó para eles é tudo…  

E: E pronto… 

R: Sim, tenho uma… tudo isto me ajuda, tudo isto me dá força… e eles apoiam-me, 

principalmente os dos filhos… este vive comigo não é? Porque ele já vivia na vida do 

meu marido porque ele quando começou a… a coiso… a namorar a Cátia… a namorar… 

ele começou logo a viver com ela porque isto devia de ter sido pela internet… e a moça 

já tinha um filho, que é o Filipe… e ele depois… e o meu neto depois pediu-me “avó a 

Cátia diz que gostava de vir viver contigo…” ah… e eu disse “pode vir…” a minha casa 

era muito grande… eu vivia por cima da Ourivesaria Carvalhal… eu quando passo ali 

tenho umas saudades… (sorrisos nostálgicos) foram vinte e sete anos…  

E: Então e os seus familiares, têm ou tiveram conhecimento da sua situação de saúde? 

R: Tiveram… Todos… 

E: E porquê? 

R: Porque é que eles souberam? Porque eu disse…  

E: E que repercussões é que teve esta noticia no seu seio familiar? 

R: Ficaram bem piores do que eu…  

E: Então e qual foi a reação deles perante esta notícia e qual é que foi a disponibilidade 

deles para a ajudarem? 

R: Ah… ajudaram-me… olha filha… posso-te dizer que foram muito poucos… que 

eramos doze irmãos, e eu estou sozinha… tive cinco irmãos de cor que adorei, o meu pai 

viveu muitos anos em Angola e ele pertencia ao Governo de Salazar… Fiquei sem os 

meus irmãos, quase dum momento para o outro, foi este foi outro, foi outro…  



 

 
 

E: Sim, mas daqueles que estavam mais perto de si, qual foi a reação deles? 

R: Ah… eu fui operada já há dezoito anos… a que assistiu mais foi a minha irmã Lena, 

que também já não existe… essa foi assim um bocado abaixo, e as minhas sobrinhas… 

mas aceitaram com coragem porque viram a maneira como eu… como eu aceitei…  

E: E o seu marido e os seus filhos? 

R: Apoiaram-me bastante. O meu marido é que foi abaixo…  

E: E tiveram sempre disponíveis para ajudá-la? 

R: Sempre…  

E: Considera que têm ou teve o acompanhamento necessário por parte dos seus familiares 

nesta situação?  

R: Tive, tive… 

E: Porquê? 

R: Pelo grande amor que temos uns aos outros… 

E: E compreendeu, acha que o serviço onde foi tratada ou operada neste caso, tem as 

condições necessárias para tratar e acompanhar os doentes oncológicos? 

R: Tem… 

E: Porquê? 

R: Tem porque eu estive lá… e vi a maneira como eles me trataram… aos outros não 

sei… porque eu tive, depois passado quinze dias, quando tirei o dreno… disse, pois, 

coiso… é que depois vim-me embora… já estava tudo bem, vim-me embora. 

E: E compreendeu desde o início a situação em que se encontrava? 

R: Compreendi… 

E:Considera que a equipa de saúde que a acompanhou foi esclarecedora no que se refere 

à doença? 

R: Sim... Sim foram… impecáveis…  

E: Encontra-se satisfeita com o serviço de saúde onde fez o tratamento, ou a operação? 

No seu caso…  



 

 
 

R: Sim, bastante…  

E: Porquê? 

R: Olha, um deles, eu até me esquece o nome dele mas eu tenho pra ali… eu tenho 

impressão que um deles até era Jorge… ah… porque sim, porque fui tratada como deve 

ser, com carinho, com coiso… pois… muito bem… 

E: Então e qual foi a função do serviço de saúde no que se refere ao apoio psicossocial 

ao doente? O apoio psicológico e o apoio social? Tinha lá Psicólogo? Não tinha? 

Assistente Social? 

R: Tem, tinha… mas elas também, acho que foi tudo muito bem…  

E: Acha que foi apoiada? 

R: Fui… 

E: Em todos os sentidos? 

R: Em todos os sentidos… 

E: E para além do apoio hospitalar, procurou alguns outros apoios? 

R: Não… 

E: Tem mais alguma questão que queira partilhar? 

R: Não… Agora… o que é que eu quero partilhar? A única coisa que eu quero partilhar 

é que agora estou à espera do Doutor Pedro para ver o que é que eu vou fazer 

(gargalhadas) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Entrevista ao doente oncológico - Transcrição 

Caraterização do(a) entrevistado(a)  

1. Entrevista nº 5 

2. Sexo 

1. Masculino  

2. Feminino  x 

 

E: A idade? 

R: Eu tenho 57. 

E: Localidade? 

R: Beja 

E: Estado civil? 

R: Casada… Por enquanto…  

E: Com quem vive? 

R: Oh vivo com o meu marido…  

E: Grau de instrução?  

R: Nono ano.  

E: Qual era a representação da doença oncológica antes de ter conhecimento do seu 

diagnóstico? O que é que você sabia da doença oncológica antes de ter a doença? 

R: Sabia… muita coisa porque tive uma irmã que teve cancro da mama, e eu estava mais 

ao menos por dentro da situação, por dentro da situação mas… em termos… diferentes… 

mas estava dentro da situação…  

E: Sabia o que é que era? 

R: Sim, sim…  

E: E qual é a sua representação da doença oncológica agora? 



 

 
 

R: Diferente… Quando nós passamos pela situação é diferente. É diferente porque 

vivemos e sabemos dar mais valor ao que a pessoa passou, porque entramos dentro do 

mundo da pessoa…  

E: Exatamente… Como é que você obteve o diagnóstico oncológico?  

R: Ah… a primeira vez que tive o tumor, senti-o com as minhas mãos no banho… depois 

fiz uns exames e… deu positivo. A segunda vez foi exatamente o mesmo, já tive duas 

vezes… fui eu que o senti, no banho… a apalpação…  

E: Qual foi a sua reação ao diagnóstico no momento em que lhe foi comunicado? 

R: Mau… Muito mau… Péssimo! O segundo ainda foi mais péssimo! Do primeiro atendi 

mais ao menos, do segundo foi péssimo! 

E: E qual foi a sua aceitação da doença? 

R: Aceitei, tive que aceitar…  

E: Em que situação é que se encontra neste momento no que se refere à doença? 

R: Bem 

E: Bem? Já está tudo bem? 

R: Já está tudo bem, sim sim 

E: Qual foi o impacto da doença oncológica na sua vida? 

R: Mau, principalmente da segunda vez. Da primeira vez não, da segunda sim, da segunda 

foi péssimo! 

E: Levou-a mais abaixo? 

R: Hum, hum (balançando a cabeça afirmativamente) … Muito mau…  

E: E como é que você vivenciou esta fase da sua vida? 

R: Bem… Fui-me preparando a mim mesma, psicologicamente, fui lutando comigo… 

e… foi complicado, foi difícil mas consegui… eu, a mim mesma! 

E: Exatamente, você é que suportou…  

R: Sim! Apoio de fora, dos amigos, da família, dos filhos, mas eu… eu…. Lutei comigo 

mesma. As noites foram as minhas companheiras…  



 

 
 

E: O que é que você entende por qualidade de vida? O que é que é para si a qualidade de 

vida? 

R: Conseguirmos acordar… Levantarmo-nos da cama, fazer o nosso dia-a-dia, mexer-se, 

conviver mos, sermos, conseguirmos fazer aquilo que nós pretendermos, com o nosso 

corpo, a nossa mente…e… principalmente, levantarmo-nos da cama e fazermos o nosso 

dia-a-dia, isso é o principal… E depois o resto… Para mim é a qualidade de vida.  

E: O que é que acha necessário para alcançar a qualidade de vida? 

R: Depende da pessoa… depende da doença, se a doença deixa, se a doença deixa a 

pessoa tem que ajudar, se a doença não deixa a pessoa quer ajudar e não consegue… As 

pessoas têm que pensar nisso, a doença é muito importante… a doença, e a pessoa 

também! A pessoa é muito importante psicologicamente… e as companhias que tem à 

volta também… Mas principalmente a pessoa, a pessoa psicologicamente tem que se… 

tem que… tem que se ajudar, tem que gostar dela, ajudar-se… e depois…a… tem que 

ajudar a doença, mas a doença também tem que a ajudar a ela porque às vezes é muito 

grave, a pessoa quer e não consegue…  

E: Exato…  

R: Mesmo que queira! Se a doença não deixar… a gente não consegue… A gente 

consegue, em simultâneo, mas… temos que ver os parâmetros das coisas, há doenças e 

doenças, há pessoas e pessoas. As coisas não são lineares, eu acho, na minha opinião, não 

são lineares… variam muito… e depois o ciclo que está à volta… tudo, tudo o que está à 

volta, é tudo um… 

E: Uma influência? 

R: É, é tudo..  

E: Considera que tem qualidade de vida? 

R: Tenho! Mais ao menos…  

E: Porquê? 

R: Porque me mexo, porque falo, porque vivo a vida, porque acordo e me levanto… umas 

vezes estou triste, outras vezes estou alegre, umas vezes zango-me, outras vezes não, rio, 

choro, e acho que isso…  



 

 
 

E: Acha que a doença oncológica interfere ou interferiu na sua qualidade de vida? 

R: Sim… Sim, sim…  

E:Porquê? 

R: Ah… mudar certas e determi… embora não tenha mudado tudo, porque a gente não 

consegue, por exemplo, se nós formos falar em qualidade de vida monetariamente, a gente 

fica em baixo porque monetariamente não ajuda a qualidade de vida porque, pronto… se 

formos pensar que monetariamente é um…  

E: uma pequena parcela… 

R: uma pequena parcela, claro… e depois, a pergunta foi? 

E: Porque é que diz que a doença oncológica interferiu na sua qualidade de vida? 

R: Porque nós começamos a entrar na agente, a pensar mais na agente, o que é que 

fizemos, porque é que fizemos, se conseguimos melhorar o mal que fizemos 

anteriormente, mesmo… mesmo mais novas, o que é que estava errado, o que é que a 

gente consegue mudar, se mudamos, os outros a gente não consegue mas consegue-se 

mudar a nós mesmos… isso é muito importante… e ver o que é que fez mal, o que é 

tentou fazer bem e não conseguiu, conseguir fazer melhor, não prejudicar ninguém, nem 

prejudicar os outros, nem o nível de vida das pessoas que nos estão à volta… porque 

muitas das vezes o mal é a gente encontrarmos se as nós mesmos… e depois prejudicar a 

vida dos outros que estão à volta porque não entendem a nossa maneira de querer viver…  

E: Exato…  

R: É muito complicado, mas é assim… e a gente começa a pensar na gente e nos outros, 

mas quando nós conseguimos a nós, a gente não tem que mudar os outros, tem que se 

mudar é à gente. As pessoas que nos estão à volta, ou a gente deixa e a pessoa vive à 

maneira deles ou não tem que influenciar a nossa maneira de viver… Só tem que viver 

aquilo que acha que tem que viver, quando a gente começa a fazer uma retrospetiva da 

vida, da nossa vida até que foi até ai, queremos mudar, não quer dizer que tenha que 

mudar a pessoa que está ao nosso lado, ou as pessoas que estão ao nosso lado, temos que 

mudar é a gente… não é os outros, e nem prejudicar… eu sou uma pessoa que sou contra 

a prejudicar seja o que for e a quem for, no nível que for… eu tenho que me mudar é a 

mim, se eu não estou bem… olha… paciência… Mas não tenho que levar a pessoa atrás 



 

 
 

de mim… A pessoa só vai se quiser, se gostar, se gostar de estar ao pé de mim, se gostar 

da minha, da minha… e aceitar a minha maneira de mudar, e aceitar a minha maneira de 

eu querer qualidade de vida, mas mudando…  

E: Exatamente, como é que você acha que pode melhorar a sua qualidade de vida? 

R: (pausa) mudando-me a mim mesma…  

E: Relativamente à qualidade de vida, eu quero que você avalie numa escala de um a 

cinco, sendo que um é muito insatisfeito e cinco é muito satisfeito, qual era a sua 

satisfação com a qualidade de vida antes da doença? 

R: Então era jovem, era nova, via a vida de outra maneira, via um futuro, via… hoje não 

conseguia, amanhã conseguia… Mas não ficava derrotada por não ter conseguido nesse 

dia, e começava a pensar, através de muita lágrima porque chorei muito, antes de tudo… 

ah… chegava à noite, quando deitava a minha cabeça na almofada pensava “hoje não 

consegui mas amanhã vou conseguir…” e tinha sempre aquele… hoje já não é assim…  

E: Exato, então antes da doença qual era a sua perceção de qualidade de vida? Estava 

satisfeita? Muito satisfeita? Nem satisfeita nem insatisfeita? 

R: Dois e meio…  

E:Nem satisfeita nem insatisfeita? 

R: Não, estava dois meio…  

E: E durante o tratamento? 

R: (suspiro)  

E: Insatisfeita? Ou muito insatisfeita? 

R: Não, não… Durante o tratamento foi assim, o tratamento quando nós se sentamos a 

primeira vez o rabo naquela cadeira da quimioterapia é horrível… Isto… Digam-me as 

pessoas o que disserem… Agente pode levar… pronto… vai de pessoa para pessoa… 

Agente senta a primeira vez o rabo na cadeira da quimio, é horrível… Mas… Quando 

saímos dessa cadeira pela primeira vez , a gente chora… A gente pensa… Eu não sei se 

pensei na morte, eu nunca pensei na morte… Pensei muito em qualidade de vida mas 

nunca pensei na morte… Porque vi a minha irmã… a pronto… a minha irmã lutou sete 

anos com uma força incrível… e a doença dela era horrível, horrível… Era decadência de 



 

 
 

dia para dia… Durou ali uns anos… Mas sempre venceu, sempre de baixo de coiso… 

Teve uma quimioterapia horrível, deixou de andar… Deixou de… Mas conseguiu, e ainda 

conseguiu trabalhar, ainda conseguiu sete anos! E depois caiu e coiso… e a minha irmã… 

é assim… a doença… cá está, a doença não deixou e ela tinha vontade… Ao  ver isso, 

não era eu que ia ficar derrotada, porque a minha doença era menos grave… ah… na 

altura… foi coiso… Mas eu tinha conseguido!  

E: Exato…  

R: E então, eu encarei o tratamento, e ainda hoje, eu encaro o tratamento que… se o 

tratamento for para nos dar qualidade de vida, o nossos dia-a-dia normal, de coiso… tudo 

bem… encarei perfeitamente… sofri… ah… se não for, não vale a pena…  

E: Claro… Mas tem que se ter sempre esperança…  

R: Pronto… 

E:Então vá, durante o tratamento qual era a sua satisfação com a sua qualidade de vida? 

Satisfeita? 

R: Satisfeita sim, muito…  

E: Muito? 

R: Sim sim. 

E: E no momento?… Agora?  

R: Neste momento? Bem!  

E:Satisfeita ou muito satisfeita? 

R: Muito satisfeita. Estou… tenho qualidade de vida… levanto-me todos os dias…  

E: Relativamente ao suporte familiar, que tipo de relação mantêm com os seus familiares? 

R: Boa. 

E: Boa? 

R: Sim 

E: E encontra-se satisfeita com as relações familiares? 

R: Sim! 



 

 
 

E: Porquê? 

R: Olha porque sim! 

E: Os seus familiares têm ou tiveram conhecimento da sua situação? 

R: Sim (abanando com a cabeça afirmativamente)  

E: Porquê? 

R: Então porque eu disse…  

E: Que repercussões é que esta noticia teve no seio familiar? 

R: Ah… Bomba! (risos) Bomba! Principalmente nos meus filhos e no meu marido…  

E: Exato 

R: Os meus filhos… é sempre aquela coisa…  

E: Pois, é complicado…  

R: (suspiro) mas para eles foi, mas para mim… (suspiro)… ainda foi mais…  

E: Exatamente… Qual foi a reação dos seus familiares perante esta noticia e qual foi a 

disponibilidade para a ajudarem? 

R: Ah… Normal… Tudo, normal… Ajudavam-me naquilo que eu deixava que 

ajudassem… isso também vai da gente não é? Contar tudo ou não… (risos)  

E: Aí é que está… Considera que tem ou teve o acompanhamento necessário por parte 

dos seus familiares no que concerne a esta situação? 

R: Sim.. Sim…  

E: Porquê?  

R: Porque sim… nunca houve…  

E: Tiveram sempre disponíveis?  

R: Sim… Dentro do possível…  

E: Relativamente ao papel do serviço de saúde, considera que este serviço tem as 

condições necessárias para o acompanhamento e tratamento de doentes oncológicos? Se 

sim porquê? 



 

 
 

R: Ah… Tem que se melhorar… Há dias… 

E: Porquê? 

R: Porque há dias… (risos)… Há dias, as pessoas, todos têm dias…  

E: Claro… Compreendeu desde o início a situação em que se encontrava? 

R: Sim…  

E: Considera que a equipa de saúde que o acompanha ou acompanhou foi esclarecedora 

no que se refere à doença? 

R: Sim! Sim, sim… Muito… 

E: E encontra-se satisfeita com o serviço? 

R: Sim, sim…  

E: Porquê? 

R: Porque sim… Porque são pessoas espetaculares… Há uma ou outra coisa que a gente 

não goste mas a gente também têm alturas…  

E: Também temos dias…  

R: Claro…  

E: Qual é a função de saúde no que se refere ao apoio a nível psicológico e social do 

doente? 

R: Hum… Na minha altura não era grande coisa… Mas, a Doutora que estava na minha 

altura era espetacular… A gente, ainda hoje se relacionamos…  

E: Já foi há quanto tempo? 

R: A primeira vez há 13/14 anos, e 14, 15… a primeira vez foi em 2001, foi há 16 anos… 

16 anos… e a segunda vez há 8… A segunda vez não me lembro quem era a Psicóloga, 

olhe não me pergunte que eu nunca a vi…  

E: Sim sim 

R: Mas a segunda vez ainda hoje mantemos relação… sim… a senhora é espetacular…  

E: E acha que teve o acompanhamento necessário? 



 

 
 

R: Sim, até onde eu deixei ir…  

E: Claro… Para além do apoio hospitalar, procurou outros apoios? 

R: Não…  

E: Tem mais alguma questão que queira partilhar? 

R: Não… A não ser que você queira fazer mais alguma pergunta…  

E: Não, já está… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Entrevista ao doente oncológico - Transcrição 

Caraterização do(a) entrevistado(a)  

1. Entrevista nº 7 

2. Sexo 

1. Masculino  

2. Feminino  x 

 

E: Diga-me a sua idade… 

R: Agora? 69… até ao mês que vem ou para o outro.  

E: Localidade? 

R: Onde é que nasci? 

E: Onde é que mora? 

R: Onde é que mora? Em Beja. 

E: Estado civil?  

R: Casada, por enquanto…  

E: (risos) já abocado disseram-me o mesmo 

R: Vou dizer qualquer coisa que é para brincar…  

E: Já abocado a Dona Z* e o marido disseram-me o mesmo… 

R: Esteve aqui ela? Também a dar a entrevista? 

E: Não, fui eu ter com ela.  

R: Ah lá à casa dela…  

E: Lá ao pé… Ah… Com que vive? 

R: Com o meu marido só, as minhas filhas já não estão…  

E: O grau de instrução? Andou à escola? Não andou? 

R: Sim, frequentei a escola… a… 



 

 
 

E: Quarta classe? 

R: Sim, ainda frequentei o ciclo mas depois não… nem o ciclo, comecei na escola mas 

depois deixei… Tinha que trabalhar, não conseguia… 

E: Qual a representação da doença oncológica antes de ter conhecimento do seu 

diagnóstico? 

R: Antes de ter conhecimento…  

E: Como é que você sabia? 

R: Tinha conhecimento por causa dos meus irmãos, já estava a par das doenças de cancro 

e de coiso… e depois sabia porque eu já tinha tirado um nodolozinho, havia… há alguns 

vinte anos… quando depois fui operada… tive um médico que me disse que tinha uma… 

até foi um médico nosso amigo que foi lá ao hospital e fiz aquilo, e ele disse-me mesmo 

que eu tinha aqui uma zona de quistos que poderia desenvolver qualquer coisa, e foi 

realmente no mesmo sitio que ele tirou… Era tipo uma glandulazinha assim saliente, e 

depois quando fui fazer uma biópsia foi o carcinoma que me viram…  

E: Então e agora? Atualmente? O que é que você sabe a mais da doença oncológica depois 

de ter passado por isso? 

R: Ah, sei muita coisa, é a experiência, é o ter passado… é a nossa vivência com as 

coisas… depois de estar ali no hospital também, sei muito mais… andei em oncologia, 

via tudo lá, via todas as desgraças, velhos, novos, médios, crianças…  

E: Pois…  

R: Pois, andei lá muito tempo… quase três meses… 

E: No hospital? 

R: A fazer a radioterapia e consultas, que eu depois fui para lá para fazer consultas… eu 

não cheguei a tirar a mama e eles depois queriam que eu fosse, queriam, marcaram-me 

logo consulta a fugir para me tirarem a mama… mas eu depois fui saber outro opinião, 

que as minhas filhas queriam e eu própria também queria porque… eu tenho… o sogro 

da minha filha mais velha é médico, é… não é a especialidade dele mas é um médico 

muito experiente, que agora até já se reformou… a… que era diretor da ortopedia em… 

em… a seguir a Mafra, é? 



 

 
 

E: Ai não faço ideia… 

R: Em Torres Vedras, em Torres Vedras, que ele até depois foi diretor clinico, diretor 

geral, antes de se reformar… E ele também disse à minha filha logo que não era a questão 

de eu tirar o peito mas se já tinha operado e se já me tinham tirado… o… o que tinha, que 

era bom que eu soubesse outra opinião, depois eu acabei por… por entre uma pessoa 

amiga nossa… uma enfermeira, consegui uma consulta rapidamente lá no IPO (emoção), 

uma moça que está lá que é enfermeira, e que é muito amiga da minha filha, até teve a 

viver com ela, quando ela foi viver para Lisboa…  

E: E depois teve uma opinião diferente? 

R: Depois sim, tive uma opinião diferente, uma opinião diferente com um Doutor 

muito… muito credenciado, muito bem visto, que eu não tinha necessidade de tirar o 

peito… ele até me disse “não é por a senhora ficar sem o peito nem deixar de ficar, é 

porque há muitas mutilações atrás de tirar o peito… e então eu acabei por… ir pelos 

conselhos deles lá que são mais batidos que estes, que eram já professores já de certa 

idade… e era o cirurgião também já um senhor com muita experiência… e era uma mesa 

cheia de especialistas de roda de mim. Quando fui a segunda vez à consulta, depois de 

fazer lá os exames que eles… e acabei por depois ter que ficar era a fazer o tratamento, ir 

fazer… ia todos os dias, vinha, mas também depois fui por minha conta, nem sequer 

requisitei transportes nem nada porque eu fui para lá por minha conta, não fui… não fui 

pedir nada aos médicos, nem nada… portanto fui…  

E: Então e como é que obteve o diagnóstico oncológico?  

R: Como é que obtive? Por o meio duma… Duma biópsia, no bloco. 

E: E qual foi a sua reação ao diagnóstico no momento em que este lhe foi dito? 

R: Oh filha fartei-me de berrar (gargalhadas) escute eu há uma porção de anos que lidava 

com a mamografia e com, cada vez que eu ia fazer depois que ia saber os resultados dizia 

sempre ao meu marido “tantas vezes vai a cantarinha à fonte que lá um dia fica a asa” e 

parecia que havia de estar preparada para um dia chegar lá e me darem uma notícia má… 

mas não se está…  

E: Pois…  



 

 
 

R: Quando agente ouve a palavra a senhora está com cancro… que depois fui à consulta, 

fiz a biópsia, depois…a…. O Doutor Catarino disse-me logo que me tinham encontrado 

um nodulo, um carcinoma, mas que ia para análise… que depois é que se saberia o 

resultado… (emoção) ao fim de um mês e tal, quando me marcaram a consulta que eu 

voltei lá a ir, eles não tinham lá ainda o meu resultado mas telefonaram para o arquivo, e 

estavam-lhe a dar o resultado pelo telefone e o Doutor transmitiu-me a mim… e disse-

me, aquele, o Doutor Luis Gabriel… a… decididamente que eu que estava…  

E: E você foi ao médico porquê? Sentiu alguma coisa? 

R: Não, foi há muitos anos… não, não se sentia, não se via na mamografia, não se via na 

eco mamária, não se via nada… porque eu tinha uma massa microcalcária, que a médica 

me dizia que era da amamentação das crianças, de quando as minhas filhas eram 

crianças… e que agente normalmente forma aquela massa… a… e então, a massa não 

deixava ver… o ovulo… aquele nodulo… e então, e porque eu tenho as mamas muito 

pequeninas mas nem se conseguia apalpar porque devia ser muito dentro, tanto que fiquei 

aqui assim (apontando a zona) com um bocado de falta, e assim um cadinho uma covinha, 

que o médico até me disse que isto depois enchia mas afinal nem tem enchido… e então… 

a…. Mas a Doutora Aurora que me fazia sempre as mamografias, e já havia muitos anos 

que eu depois desde que fiz o tal, tirei o tal nodulozinho, que estava assim tipo saliente, 

que não deu nada… A Doutora Aurora insistiu tanto porque fez muitas, muitas biópsias 

com punção… que é aquela agulha que espetam, puxam o liquido e coiso… E vinha 

sempre negativa à massa, porque faziam, faziam superficial… e aquilo estava fundo…  

E: Então só apanhavam essa massa pois…  

R: Sim, e então ela disse-me se eu me importava. Mas fiz duas ou três vezes, várias vezes, 

e ela depois disse-me “mas você importa-se de ir fazer uma biópsia ao bloco?”… porque 

ela estava… a mulher parecia que tinha pressentimento…  

E: Pois… e vá lá…  

R: A Doutora era… foi tão minha amiga, foi tão insistente, tão insistente… e eu disse-

lhe “Doutora eu faço tudo o que você quiser, esteja à vontade comigo, o que você quer, o 

que você quiser…que depois tinha lá o meu diagnóstico, já de há anos… o que você quiser 

fazer, eu faço, não tem problemas, mas com sitio para eu fazer, quando fui fazer, acho 

que eles estavam a operar-me… para tirar o retalhinho, quando acharam aquilo que ainda 



 

 
 

me trouxeram cá ao resto-chão para fazer raio-x novamente, para verem aquilo bem, com 

a mama aberta… 

E: Pois…  

R: Pois, e então, depois fiz e o resultado veio isso… 

E: Veio positivo…  

R: Veio positivo 100%... Só que estava encapsulado, que foi… que foi o que o… porque 

depois no resultado da biópsia vinha aquilo tudo, o médico lá de Lisboa me disse, é que 

me explicou bem porque ali aquele brutamontes do… do… do Doutor Catarino não 

explicou as coisas à gente, ficou bruto foi que eu depois cheguei de Lisboa, quando tomei 

a minha decisão, e era para ser internada no dia a seguir, isto foi em Dezembro, e fui a 

Lisboa dia 4 de Dezembro, dia 5 era internada e dia 6 era operada… para tirar a mama, e 

eu depois cheguei, fui ao hospital, ele já não estava…. Quando cheguei de Lisboa com o 

meu marido e…. ele já não estava, e… depois fui no outro dia de manhã telefonei-lhe, as 

moças lá do, do… da entrada disseram-me “telefone que ele depois está no bloco e agente 

passa-lhe o telefone e fala com ele”, para lhe dizer que não… que ia faltar à cirurgia, que 

tinha resolvido não fazê-la, e ele foi muito bruto comigo ao telefone, ameaçou-me… mas 

eu tivesse eu, nem que eu tivesse cancro nas unhas dos pés, eu já nunca ia para, não ia às 

consultas dele… pois porque ele ameaçou-me, disse me, “eu já…”, porque entretanto o 

Doutor Carlos Sousa que é muito nosso amigo, de mim e do meu marido, de há anos, 

desde que ele para aqui veio para Beja… E foi o dito que me tirou aqui este gangliozinho 

que eu tinha saliente, e que me tirou uns sinais aqui, olhe que eu tinha aqui (apontando 

para a zona da fonte), num lado da cara, iguais aos sinais que o meu pai tinha, e ele dizia-

me às vezes até lá na loja brincando comigo, dizia-me assim “ah, se tu fosses minha 

mulher já te tinha tirado ai essa cacho de uvas” não era cacho de uvas, era assim, 

coisinhos, uns sinalinhos…  

E: Sinais de carne? 

R: Pois… E depois ele um dia… tantas vezes me foi dizendo aquilo, que tinha que tirar 

isto, que tinha que tirar aquilo, um dia disse-me isso “se fosses minha mulher já te tinha 

tirado isso”, eu disse-lhe assim “Oh Doutor… Faça-me lá de sua mulher por uns minutos 

ou por uma hora, o que for preciso para me fazer isto, e faça-me lá isso, marque-me lá 

isso que eu vou lá ter consigo ao hospital e coiso”… e fiz… e ele fez-me, tanto que depois 



 

 
 

quando, ali no hospital é tudo um atraso de vida filha, eu só tenho tido… quando eu fui 

ali pedir… e ele depois, ele depois viu lá o meu… o meu processo… e apercebeu-se, e 

conheceu-me o nome e veio ter comigo à loja saber o que é que se passava, saber que ele 

já sabia mais do que eu, foi falar comigo… e eu disse-lhe o que estava tencionando 

fazer… porque ele ia de férias e ele nessa altura… nessa altura ele era o diretor da cirurgia, 

e ele disse-me que queria deixar marcada a cirurgia, como eles diziam que queriam fazer, 

mas queria-me dar tempo de eu ir ao IPO porque eu tinha que… ele disse assim “tens que 

ir lá umas duas ou três vezes…  e que é para dar tempo de te resolveres”… e depois eu 

fui pedir, ele disse-me que eu, para ir ao arquivo pedir os exames, que até me disse “pedes 

os exames mas não dizes que é para ires a Lisboa, dizes que é para a tua médica de família 

ver…” e lá me esteve a ensinar como é que eu havia de fazer… mas pelos jeitos, depois, 

se calhar ao mexerem lá nos processos, deve ter dito ao outro, descuidou-se e disse ao 

outro que “esta doente não sei se será certa vir… se faltar à cirurgia…”….a…. porque ele 

sabia o que eu tinha ido fazer… e ele… depois quando eu lhe telefonei, disse-me ao 

telefone “a…. Sim sim, olhe…”, eu disse-lhe que faltava à cirurgia, que tinha decidido 

outra coisa e que não estava disponível para ir fazer isso, e que pedia que o Doutor tivesse 

alguém ou tivesse mais alguma coisa para resolver e não estar contando comigo, “ah… 

não precisava de estar a telefonar, não aparecia não aparecia”, e depois eu disse-lhe “Não 

Doutor, eu por mim, por minha, pela minha consciência não me acusar eu vi que… já tive 

ai ontem à tarde no hospital, só que o Doutor já não estava… e… não resolvi, e agora 

estou-lhe a telefonar… “ah está bem, agora estou no bloco, como deve calcular, tenho 

coisas para resolver, não tenho muito vagar, mas agente um dia destes há de se 

encontrar…”, tipo hás de cá vir parar e coiso… mas… ele não fixa, porque ele é 

impossível fixar os doentes…  

E: Eles por vezes perdem a humaneza, a humanidade…  

R: A noção… pois, e perdem, perdem, pois… e então ficou assim, porque eu também 

nunca mais o vi com muitos bons olhos, nunca tive falta de ir a ele e mesmo que tivesse 

seria a última pessoa que eu via…  

E: Claro… 

R: Não gostei, isso não se ameaça uma pessoa assim, porque agente… eles são os médicos 

mas nós somos os doentes… se não existíssemos nós… se nós não existíssemos, eles não 

tinham doentes…  



 

 
 

E: Pois, exatamente…  

R: Pois…  

E: Como foi a sua aceitação da doença? 

R: Ah… foi… no momento foi difícil não é? Mas depois fui-me controlando… cheguei... 

vim do hospital, fui sozinha saber o resultado… porque as minhas filhas não estavam cá, 

o meu marido estava… para um sair tem que ficar o outro, e nunca pensei que tivesse 

aquele resultado se não se calhar até o tinha levado… não é?  

E: Claro, uma pessoa não adivinha, não está à espera…  

R: Mas enfim… cheguei do… vim do hospital até à loja acho que nem sei por onde pus 

os pés, nem por onde andei (risos) mas pronto, olhe tudo passou, e hoje já…  

E: Pronto, era isso que eu ia perguntar, em que situação se encontra neste momento no 

que se refere à doença? 

R: Bem, comigo bem… Há já vários anos que me encontro bem, porque todos os anos 

faço revisões e tenho tido sempre tudo bem, graças a Deus… se não surgir para ai outra 

coisa… porque possivelmente até ainda me pode surgir… tenho outro problema que é o 

sangue, mas… também diz que há pessoas que vivem uma vida inteira com isto que eu 

tenho e que não chega a… 

E: A desenvolver…  

R: A desenvolver… que é aqueles gânglios brancos muito altos, que posso vir a ter 

leucemia… mas pode ser que não… estou cheia de calor, sabe que esta manhã saí com 

esta blusa curtinha com um casaquinho assim fininho, e apanhei tanto frio tanto frio na 

rua que depois cheguei a casa fui vestir um mais grosso…  

E: Pois, de manhã está mais frio.., qual foi o impacto da doença oncológica na sua vida?  

R: A… razoável olhe… não sei já bem o que é que ei de dizer…  

E: E como é que você vivenciou esta fase da sua vida?  

R: Venci… o mal com muita força…. Com as minhas filhas, com o meu marido a darem-

me força (choro) tive muitas ajudas… 

E: Ainda bem…  



 

 
 

R: Não tive ajudas de médicos nem de ninguém de…. De…. Diz que mandam as pessoas 

para as médicas de… como é que se chama? 

E: Psicologia? 

R: De Psicologia... a mim nunca me mandaram para isso, nunca tive nada disso… mas 

consegui ultrapassar… pois…  

E: O que é que você acha que é a qualidade de vida?  

R: A qualidade de vida… acho que é a gente estar bem com a gente próprios e ir 

conseguindo vencer as coisas más…E… ter força para elas e para as aguentar não é? 

(sorriso triste) 

E: Exatamente…  

R: Pois…  

E: E o que é que você acha que é necessário para alcançar a qualidade de vida? 

R: O que é necessário… termos uma vida um pouco estável, mesmo que não seja total 

mas um pouco estável… ter a nossa família por volta, os nossos amigos, e acho que é o 

suficiente (emoção) e acho que é o suficiente… Com amigos de fora, a gente diz amigo 

este ou amiga àquela mas nunca se podem contar não é? 

E: Contam-se por os dedos de uma mão…  

R: Pois, porque às vezes quando agente pensa que temos amigos… não temos… são 

conhecidos… eu acho que tenho a maneira de ver assim… e já tenho tido às vezes 

desilusões que, vejo mesmo que é, amigos não são amigos… há pessoas que tornam-se 

muito amigas, muito amigas, uns com interesse, outros com… mas não… hoje não há 

assim… não há assim amigos verdadeiros…. Sim, não… (pausa) também já se têm 

passado coisas que eu, acabei por ver a vida assim (emoção) com amigos… que eu fiz 

muito por eles e que… depois a gente apercebe-se que… que não são não é? São quando 

têm falta, são quando se vêm com a gente ou quando a gente precisa já não são… é…  

E: Exatamente…  

R: Foi o caso de quando aconteceu com o meu irmão, não foi comigo… (emoção) 

E: Considera que tem qualidade de vida? 



 

 
 

R: Sim, considero… 

E: Porquê? 

R: Porque…. Tenho as coisas mais necessárias da vida… tenho uma vida mais ao menos 

estável, ainda com trabalho, eu trabalho, eu e o meu marido, mas… acho que sim, que 

tenho…  

E: E acha que a doença oncológica interfere ou interferiu na sua qualidade de via? 

R: Não… 

E: Porquê? 

R: Consegui ultrapassar tudo, tive sempre toda a gente do meu lado… as minhas 

pessoas… as minhas pessoas de família e os meus mais próximos… eu também tive 

amigos não é? Pois… tive… tenho tenho, qualidade de vida… não é estável, com 

turbulências de vez em quando mas tenho…  

E: Pois, temos percalços às vezes não é? Uns maiores, outros mais pequenos… 

R: Sim, temos sempre, toda a gente tem, ninguém diga que não tem porque tem-se… 

pois…  

E: Como é que acha que pode melhorar a sua qualidade de vida?  

R: Olhe vivendo um dia de cada vez, com calma, quando se pode ter… e fazendo a nossa 

vida do dia-a-dia, não ambiciono já muito… é já um dia de cada dia, ver os meus netos 

crescerem, e viver mais uns aninhos para… para os ver, e ver as minhas filhas bem, que 

também as tenho bem, graças a Deus (emoção) e pronto…  

E: É o que é preciso não é? 

R: Pois…  

E: Agora eu quero que avalie a sua qualidade de vida em três momentos, antes da doença, 

durante o tratamento e no momento… o quanto é que você estava satisfeita ou insatisfeita 

com a sua qualidade de vida antes da doença? 

R: Estava bem…  

E: Satisfeita ou muito satisfeita? 



 

 
 

R: (momento de reflexão) muito satisfeita 

E: E durante o tratamento?  

R: Um bocado em baixo não é? 

E: Nem satisfeita nem insatisfeita?  

R: Sim, um bocado…  

E: E no momento? 

R: No momento bem, muito bem. 

E: Agora em relação ao suporte familiar, que tipo de relação é que você mantêm com os 

seus familiares? Boa? Muito boa? 

R: Boa, sim, muito boa 

E: Encontra-se satisfeita com as relações familiares? 

R: Sim 

E: Porquê? 

R: Porque tenho boas relações… com… eu disse já… com a minha família mais próxima, 

filhas marido, netos, genros… os meus compadres também, também são todos muito 

porreiros com a gente… e tenho boas, tenho boas relações…  

E: Os seus familiares têm ou tiveram conhecimento da sua situação de saúde? E porquê? 

R: Porque… tiveram sempre presentes… e sabiam mesmo não é? (pausa) as minhas filhas 

estavam em Lisboa, sempre me acompanharam, o meu marido, quando, sempre que fui 

às consultas, acompanhou-me, acompanhou-me ir comigo porque depois a minha filha 

mais velha é que… assistia comigo às consultas, porque ele fazia questão disso… e… e, 

foi assim sempre… bem como no tratamento, também, quando eu ficava lá à da minha 

filha ia ele lá aos fins-de-semana… muitas vezes ao meio da, eu ia para ficar, e depois ao 

meio da semana, vinha-me embora, cá vê-lo a ele, foi assim, ia no outro dia de manhã… 

e pronto olhe… passou… (emoção)  

E: Que repercussões teve esta notícia no seio familiar?  



 

 
 

R: (Suspiro) um bocado, um bocado confusa… sim, pronto… foi um bocado, sei lá… 

não digo que se fossem abaixo mas houve um bocado triste… sim…  

E: Refira qual foi a reação dos seus familiares perante esta notícia e qual foi a sua 

disponibilidade deles para a ajudarem? 

R: Toda! Toda a disponibilidade…  

E: E a reação, pronto, você já tinha referido…  

R: Pois, a reação, pois, para ajudarem, para me darem força, e para tudo…  

E: Considera que tem ou teve o apoio necessário por parte dos seus familiares no que 

concerne a esta situação em questão? 

R: Todos…  

E: Porquê? 

R: Porque damos se muito bem, damos se muito e somos muito comunicativos uns com 

os outros… o que um faz o outro tem que saber, o que o outro faz tem que se saber 

(emoção) 

E: É assim que tem que ser 

R: Pois é isso… 

E: Para se unirem sempre…  

R: É…  

E: No que se refere ao papel do serviço de saúde, considera que o serviço tem as 

condições necessárias para o acompanhamento e tratamento de doentes oncológicos?  

R: Não, olhe comigo não tive… 

E: Porquê? 

R: Pronto, como eu já lhe disse, nunca tive apoio psicológico e que nunca tive… o… o 

médico foi assim um bocado…  

E: Bruto… 

R: Bruto comigo, nunca me explicou bem o que é que era, era “você está com cancro e 

vamos aqui já tratar de ser operada com urgência e não sei que, não sei que mais” e a 



 

 
 

gente fica um bocado… tem que procurar outros sítios que lhe expliquem as coisas 

melhor… Parece que o chão sai debaixo dos pés, a gente fica mesmo… eu estava a receber 

a notícia, depois entrou-me lá o Doutor Paulo Jaque, que é outro que era, que era e é muito 

nosso amigo, e que me viu assim já com as lágrimas a correr, o homem, assim que o 

homem me põe assim o braço por cima do ombro e disse “isto não é nada e a gente vai…” 

olhe então ai nessa altura… (choro) 

E: Desabou…  

R: Parece que foi um balde de água que… ele coitado queria-me dar apoio mas estava-

me… ainda me estava fazendo mais…   

E: Claro, você estava ali a precisar daquele apoio e então deixou-se levar pelas 

emoções…  

R: Pois… e… foi um bocado difícil… mas já passou (choro) eu não lhe disse logo que 

havia de ir berrar? (piada para desanuviar) 

E: (risos) Então pronto…  

R: Isto é mesmo… que eu também tenho andando um bocado em baixo (emoção) tem 

me custado muito a morte do meu irmão (choro) não tenho conseguido (choro) isto tem 

mexido…  

E: Vá (tentativa de conforto…) 

R: Nunca me tinha morrido ninguém que me tivesse custado tanto… (choro) 

E: Eu compreendo, você percebe a situação por que ele passou, passou pelo mesmo… 

R: Acompanhei-o em tudo, tive-o em casa… 

E: Exatamente, esteve sempre ao lado dele, é normal…  

R: (choro) eu acho que ele também era bom para mim, muito meu amigo (choro) enfim… 

E: De certeza… para confiar em si para ajudá-lo, nisto tudo, nesta batalha… é porque 

confiava em si… 

R: E ele foi também comigo…  

E: Ele era tão seu amigo, como você era para ele…  



 

 
 

R: Foi quando eu tive e foi quando ele teve (choro) 

E: Tiveram sempre lado a lado… 

R: Sempre muito unidos (choro) 

E: Assim é que tem que ser…  

R: Foi como os outros meus irmãos, que eu já tive mais irmãos com isto… já sobram 

três? 

E: Já foram três? 

R: Sim… Que tiveram… o primeiro tinha 38 anos… o segundo tinha 40 e poucos, não 

sei bem… vinte… sessenta e três… tinha para ai… ainda não tinha 50 anos, 46 ou 47… 

não sei bem porque não faço as contas porque saber, eu sei, ele tinha menos 3 anos do 

que eu (choro) foi há 20… ele teria feito 67… menos 20, tinha 47, é isso… (pausa) 

E: Portanto não compreendeu desde o início… (interrupção por parte da entrevistada) 

R: Depois foi este…  

E: Este agora foi o último? 

R: É… E tive muita pena dele porque ele era uma pessoa que gostava muito da vida… 

gostava de viver, sentia-se feliz…  

E: Eu notava isso, quando o apanhava lá  

R: Sentiu-se feliz, a casinha dele paga, estava na casa dele, tinha deixado de beber… há 

uns anos que ele bebia… até conseguiu deixar a bebida por vontade dele, e tratar-se… 

porque ele foi assim, na altura em que eu tive cancro na mama, ele estava doente porque 

ele bebia muito 

E: Sim…  

R: Bebia muito… bebia, estava já…  

E: Já estava em estado de dependência… 

R: Pois, de dependência, sim, e depois comia pouco, e então… começou a ficar magro, 

doente, doente, doente… e depois chegou a uma altura… depois viu… viu-me a mim 

doente…  



 

 
 

E: Ainda foi mais abaixo… 

R: Foi mesmo na altura que eu tive a…. A noticia e que lhe disse… porque eu tinha 

mesmo que lhe dizer porque a minha mãe adoeceu… fez um AVC mesmo nessa altura… 

(choro) a minha mãe ficou dependente de tudo, com 84 anos… só bebia uma pinguinha 

de água se a gente lhe desse, só comia se a gente lhe desse… era assim… e só se lavava 

e só se fazia tudo se a gente lhe fizesse…  

E: Pois…  

R: E… uma pessoa adoece assim de repente, de um dia para o outro, a gente não consegue 

arranjar logo aqui quem lhe faça e quem trate deles… era eu que não podia fazer porque 

tinha feito a biópsia e sabia já o que tinha… era ele que não estava capaz de ficar, nem eu 

tinha coiso de ele ficar 

E: Claro…  

R: (choro) olhe faz agora, dia 1 de Maio… sei lá… 15 anos ou 16 que o meu irmão disse 

que nunca mais punha um copo de vinho na boca, porque ele depois bebia já um copinho 

de vinho e vomitava e sentia-se mal porque não comia… 

E: Então pois… 

R: Da fraqueza…  

E: Pois, o corpo já estava a rejeitar…  

R: E foi ali que ele costumava ir fazer a festa do dia do trabalhador, ali para a mata, lá 

com, lá com os grupos deles, dos amigos, e dos colegas porque ele trabalhava ali no liceu, 

e faziam sempre ali um almoço e petisco para irem, e ele foi e por os jeitos quando eles 

começaram a petiscar que lhe deram um copinho com o vinho para ele… bebeu o copo 

sem comer nada, sentiu-se mal e vomitou… e depois ele diz que olhou para os outros e 

disse “nunca mais vocês me vêm pôr um copo de vinho na boca”, eu acho que ele, é que 

eu costumo dizer assim, foi uma porta que se fechou da minha mãe estar assim e de 

estarmos todos doentes, mas abriu-se aquela janela que foi ele… é que decidiu, eu depois 

fui com ele ao médico, porque ele andava com muito susto porque perdia sangue nas 

fezes… e eu que sempre me convenci que nessa altura, ele tivesse ficado com cancro nos 

intestinos… olhe… nada! Fez os exames todos, o médico disse ao meu marido que… “o 

teu cunhado tem um fígado melhor que o teu”… Apesar de ele beber e de coiso… tem… 



 

 
 

tinha as análises boas… tinha o…. Fez o exame do intestino, estava tudo bem… (emoção) 

mas depois ainda fui com ele à médica de família e contámos o que se passava porque ela 

estava-lhe sempre dizendo… cada vez que lá o apanhava… que ele tinha que deixar… e 

se ele queria que ela ajudasse e não sei que, e depois naquela altura ele disse que tinha 

decidido deixar… e ela perguntou-lhe se ele precisava de ajuda e ele disse que “não 

Doutora, acho que não”, mas ela passou-lhe uns comprimidinhos para ele ficar calmo e 

até disse “você toma esta caixa”, acho que eram 60 comprimidos, tomava, e ela disse que 

dava para um mês, um de manhã outro à noite, tipo calmantes mesmo…  

E: Sim, sim, sim…  

R: E umas vitaminas para ele começar a comer melhor e tudo… e ele…  

E: Conseguiu… 

R: Conseguiu… Havia 10 anos, parece que foi… isto já há uns aninhos mais… Havia 10 

anos quando ele, depois teve o cancro na próstata… mas que ele viveu esses anos todos 

bem com ele próprio e com tudo… porque… passou a ter uma vida feliz, não bebia, comia 

bem… a minha mãe faleceu depois, 2 anos depois de ter adoecido… mas ele sempre… 

eu sempre tratei dele, comia com a gente, e sempre foi assim uma coisa que ele teve 

sempre muito apoio… sentia-se feliz, sentia-se mesmo que ele gostava de passear, 

gostava de ir às excursões dos reformados, de ir aos… como é que se diz? Às 

manifestações da função pública… Hoje se ele fosse vivo, lá tinha ido ele a Lisboa… Ali 

pelos sindicatos da…  

E: Sim, sim… Aproveitava tudo para se sentir vivo… 

R: Tudo tudo… Porque… acho que ele estava a viver nestes anos, que esteve a viver a 

vida que não viveu nos anos atrás que era mais novo (emoção) …. E depois foi nessa 

altura… nessa fase que a gente se pegou mais um ao outro… e depois eu tive muita pena 

porque ele coitadinho sentia-se muito bem (choro) mas depois foi operado à próstata, 

correu tudo muito bem… e depois ao fim de para ai 5 anos, 6 anos é que ele lhe apareceu 

isto… Correu tudo muito bem, ficou bem… não ficou com perda de urina nem nada como 

os… também não foi operado cá, foi operado em… no hospital de Santa Maria (emoção) 

pela equipa do Doutor Tomé porque, também não quis que ele fosse aqui… eu já tinha 

experiência… 



 

 
 

E: Pois exatamente, já tinha tido a má experiência, não queria que o seu mano passasse 

por isso…  

R: Correu tudo muito bem, comigo e com os outros meus irmãos, que as coisas correm 

às vezes pior com que a gente espera… nunca se espera que corram tão mal não é? 

(emoção) e então olhe… mas enfim… ele estava destinado, assim foi… e eu fui 

também… nessa altura a gente pegou-se muito um ao outro mas eu tive sempre que 

dizer… porque… para ele saber que eu não podia tratar a minha mãe e que tinha que 

contar também com ele, tanto que a minha mãe teve sempre em casa, lá na nossa casa… 

na casa deles porque, o meu irmão começou a ficar capaz de ficar com ela de noite, e de 

dia também estava, conforme pudesse… trabalhava lá ao pé de casa… (choro) reformou-

se e estava bem, estava bem, estava uma pessoa a sentir-se bem com ele próprio…  

E: Exato… Compreendeu desde o início a situação em que se encontrava? 

R: Sim, compreendi, e apercebi-me bem do que era…  

E: E acha que a equipa de saúde que a acompanhou foi esclarecedora no que se refere à 

doença? 

R: Não (emoção) a equipa aqui em beja não foram… pois… 

E: Mas depois…  

R:  Depois fui acompanha no IPO e soube de tudo…  

E: Ou seja, passou pelas duas experiências…  

R: Pois…  

E: Encontra-se satisfeito com o serviço de saúde onde fez tratamento? 

R: Sim… 

E: Porquê? 

R: Porque me trataram muito bem… (emoção) (suspiro) 

E: Qual a função do serviço de saúde (interrupção por parte da entrevistada) 

R: E agora também… considero-me muito contente com o que me fazem sempre ali no 

hospital, os exames sempre…  



 

 
 

E: Já faz os exames aqui no hospital? 

R: Não, depois comecei a fazer… depois quando acabei os tratamentos que estava tudo 

bem… ainda me fizeram lá uns exames, um mês depois de acabar os tratamentos… 

fizeram os exames todos, como estava tudo normal, tudo bem, fui encaminhada para Beja, 

para o hospital de Beja, para não ter que estar a ir sempre lá  

E: A Lisboa… pois, exato…  

R: Depois comecei a fazer ali os exames de 6 em 6 meses… passei depois, de ano a ano…  

E: E a partir dai trataram-na sempre bem? 

R: Sempre bem… e não… acabei por não ter alta… ainda… por causa deste problema do 

sangue… que eu sou uma doente de risco e então, como sou doente de risco, faço sempre 

ali os tratamentos… os tratamentos… os exames (correção), e as consultas…  

E: Sim, sim… Qual a função do serviço de saúde no que se refere ao apoio psicológico e 

social ao doente oncológico? 

R: Qual? 

E: Qual era a função do serviço de saúde? Se no hospital teve algum apoio a nível 

psicológico ou social? 

R: Não, nada…  

E: Para além do apoio hospital procurou outros apoios? 

R: Procurei…  

E: Que apoios? Já agora…  

R: Foi de ir para Lisboa, tratar-me lá e fazer assim…  

E: Pronto… esse ainda está dentro dos hospitalares… 

R: Eu depois nunca cheguei a ir a médicos psicológicos… nem nada… consegui 

ultrapassar as coisas… e fui, sim…  

E: Exato…  

R: Com a ajuda de família e isso assim…  

E: Tem mais alguma questão que queira partilhar? 



 

 
 

R: Não… Está tudo bem…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Entrevista ao doente oncológico - Transcrição 

Caraterização do(a) entrevistado(a)  

1. Entrevista nº 9 

2. Sexo 

1. Masculino  

2. Feminino  x 

 

E: Diga-me a sua idade 

R: 63 

E: Localidade? 

R: Beja  

E: Estado civil? 

R: Casada 

E: Com quem vive? 

R: Com o meu marido 

E: Grau de instrução? 

R: Tirei o curso profissional de animadora sociocultural e de assistente de geriatria  

E: Qual a representação da doença oncológica antes de ter conhecimento do seu 

diagnóstico?  

R: A… eu já pertencia à Liga, portanto, mais ao menos estava dentro…  

E: Do assunto…  

R: Do assunto…  

E: Qual a representação da doença oncológica atualmente?  

R: (parte impercetível)  

E: Diga? 



 

 
 

R: Estou bem…  

E: Não, mas o que é que você, o que é que você acha que é a doença oncológica 

atualmente depois de já ter passado por ela? 

R: Ah! Ta bem, a doença oncológica para mim é uma doença crónica, portanto, está 

sempre dentro de mim. Penso que estou, que estou curada mas que é uma doença crónica 

e como tal tenho que ter sempre uns cuidados necessários…  

E: Como obteve o diagnóstico oncológico? 

R: Tive uma dor abdominal e (parte impercetível) 

E: Desculpe? 

R: Como eu tratava de idosos, eu pensava que era uma dor lombar do esforço e tomava 

comprimidos para as dores, entretanto, não passou, pensei que era gases e tomei 

comprimidos para os gases, também não passou, pensei “não, eu não sou médica” e vou 

ao médico e fui ao Doutor (nome impercetível) e foi-me detetado uma coisa estranha 

dentro do ovário que ele nem próprio sabia, fui fazer os marcadores tumorais e… deu 

positivo, e depois fiz um TAC, o TAC também não revelou grande coisa, fiz uma 

ressonância magnética e, e então, após a ressonância, porque o Doutor Vieira Lima foi de 

férias e encaminhou-me para uns colegas, para uns colegas…a… os colegas acharam que 

também não, não estava bem identificado mas era melhor tirar, portanto, tirei, e tirei os 

ovários, tirei o útero, tirei…a…a….como é que se chama aqui ao pé do… do apendicite, 

sim… Estava tudo, tudo, tudo negativo só os ovários é que estavam positivos, portanto, 

ovários eu tinha um tumor positivo, tumor esse que era de estádio 1 e, e foi tudo tirado 

por completo e então fiquei limpinha. Por precaução, fiz seis sessões da quimioterapia, e 

após isso nunca mais fiz nada, só mesmo precaução. 

E: Qual a sua reação ao diagnóstico no momento em que este lhe foi comunicado? 

R: Hum… Normal, não… talvez porque estava dentro daquele ambiente não… não sofri 

assim muito, tem me feito mais mal agora…  

E: Pois…  

R: Quando eu vou fazer os exames de rotina, aí é que eu fico… 

E: Sente o nervosismo…  



 

 
 

R: Sim, estou sempre nervosa… faço 10 anos… 

E: E como é que foi a sua aceitação da doença?  

R: Pois, foi essa mesmo, aceitei bem…  

E: Em que situação se encontra neste momento no que se refere à doença oncológica?  

R: Então, portanto estou bem, só fico nervosa quando vou…  

E: Está limpa? 

R: Só de pensar que vou para os exames e pode dar alguma coisa, visto isto ser uma 

doença crónica…  

E: Exato… (pausa) Qual o impacto da doença oncológica na sua vida? 

R: Ah…deixou-me ser mais…a… portanto… não saio de casa, sou mais...não sou 

nómada, sou…  

E: Mais reservada…  

R: Mais reservada, não saio, só para ir às compras, para ir aos médicos, depois tenho o 

outro problema da visão, portanto, ainda muito menos…  

E: E como é que vivencia ou vivenciou esta fase da sua vida?  

R: (pausa) a… bem, eu aceitei tudo muito bem, até mesmo o facto de não ter cabelo não, 

não me fez diferença. 

E: O que é que você acha que é a qualidade de vida? 

R: É pior, muito pior, porque… eu sempre fui uma pessoa ativa e agora sou, estou 

(correção) muito mais parada… 

E: Sim, mas o que é que você acha que é o conceito de qualidade de vida? Agora 

esquecendo um cadinho que passou por isso tudo, o que é que para si é ter qualidade de 

vida?  

R: Oh, ter qualidade de vida é viver esquecendo, tentando esquecer o que tive e ter uma 

vida mais ativa, que não tenho, portanto, a qualidade de vida… é muito reduzida…  

E: O que é que você acha necessário para alcançar a qualidade de vida? 



 

 
 

R: É dizerem-me que eu estava completamente curada e… e nunca mais tinha nenhuma 

recaída. 

E: Considera que tem qualidade de vida? 

R: Sim…  

E: Porquê? 

R: A… porque tenho qualidade de vida? Porque… posso andar de um lado para o outro, 

posso ir passear, se não vou é porque não quero e… por isso, acho que tenho qualidade 

de vida, e se eu tiver sempre metida numa cama ai… podia ser muito pior, ou se tivesse 

que fazer medicação sempre, todos os dias… porque, por causa do tumor, não, eu não 

tomo nada, não… portanto acho que estou bem… 

E: Acha que a doença oncológica interfere ou interferiu na sua qualidade de vida? 

R: A… Sim. 

E: Porquê?  

R: Porque eu era mais mulher… e a partir dai, as coisas modificaram-se… (pausa) a nível 

sexual por exemplo…  

E: Exato… Como é que acha que pode melhorar a sua qualidade de vida?  

R: Hum, como é que eu acho? Era, como lhe digo era dizerem-me que estava curada. 

E: Agora eu quero que você avalie numa escala de 1 a 5, em que 1 é muito satisfeito e 5 

é…a… 1 é muito insatisfeito e 5 é muito satisfeito…a… a sua perceção da sua qualidade 

de vida em três momentos, antes da doença, durante o tratamento e no momento. Antes 

da doença, o quanto você estava satisfeita ou insatisfeita com a sua qualidade de vida? 

R: A… Satisfeitíssima.  

E: E durante o tratamento? 

R: A… durante o tratamento já foi diferente, aí fiquei muito abalada não é? Porque a 

quimio faz mesmo a gente estar abalados e… a qualidade de vida é pouca…  

E: Exato… Então meto insatisfeito? Muito insatisfeito? Nem satisfeito nem insatisfeito? 

R: A… ponha… insatisfeita 



 

 
 

E: E no momento?  

R: Oh, agora no momento estou satisfeita…  

E: Agora… relativamente ao suporte familiar, que tipo de relações é que você mantêm 

com os seus familiares? 

R: Muito boa…  

E: Encontra-se satisfeita com as relações familiares? 

R: Sim 

E: Porquê? 

R: Porque nós damo-nos muito bem, somos uma família muito unida… 

E: Os seus familiares têm ou tiveram conhecimento da sua situação de saúde? E porquê?  

R: Sim, sim, tiveram…Porque como somos uma família unida, sabemos tudo uns dos 

outros, somos uns pombos-correios… 

E: Que repercussões teve esta notícia no seu seio familiar? 

R: A… o meu marido, por exemplo como não estava muito dentro desses assuntos…a… 

penso que aceitou normalmente… 

E: Exato… e os seus filhos? 

R: Penso que agora seria diferente não é? Os meus filhos… a…nunca deram a ver aquilo 

que, se estavam a sentir qualquer coisa nunca, nunca… nunca deram a ver…   

E: Nunca quiseram mostrar… as reações  

R: Nunca quiseram mostrar as reações, até porque… a minha filha, na altura, estava a 

tirar… estava na faculdade e tinha que fazer um trabalho sobre o “eu”, eu-ela (explicação) 

e… focou muitas vezes o problema, o meu problema, que eu mais tarde vim a ler…  

E: Refira qual a reação dos seus familiares perante esta notícia e qual foi a disponibilidade 

deles para a ajudarem? 

R: Tive sempre quem me ajudasse…a…o meu marido estava empregado, mas quando eu 

telefonava ele vinha sempre, quando eu estava mal disposta ele também estava porque ele 



 

 
 

tinha um chefe que lhe dava essa oportunidade, de o fazer…e…e da minha…a…tenho 

uma sobrinha que é enfermeira e também me deu todo o apoio, e das minhas irmãs… 

E: Relativamente ao suporte na doença, considera que têm ou teve o acompanhamento 

necessário por parte dos seus familiares no que concerne a esta situação em questão?  

R: Sim… 

E: Porquê? 

R: Porque estavam sempre em cima de mim e em cima do acontecimento, inclusivamente 

a minha irmã mais, a minha irmã do meio (correção) é que me cortou o cabelo… no banho 

e… e pronto e, estavam, eram, foram sempre muito meus amigos, e ainda hoje são… 

Morreu-me um irmão nesse mesmo ano, também com um tumor…a….nove meses depois 

de eu estar…a… 

E: Ter o diagnóstico? 

R: De eu ter a notícia. 

E: Relativamente ao papel do serviço de saúde, considera que este serviço tem as 

condições necessárias para o acompanhamento e tratamento de doentes oncológicos? E 

porquê? 

R: A… não… portanto, na minha altura, sim, era, era tudo, eram famílias, eram… 

tratavam a gente como devia de ser, agora acho que… aquilo está muito frio… 

E: Em termos…a…de… (interrupção por parte da entrevistada) 

R: De enfermagem… 

E: Sim… 

R: Exato… 

E: Pronto, em termos de ser humano… 

R: De ser humano, sim, acho que lhe falta ali um bocado de relações humanas… podiam 

ter mais… 

E: Compreendeu, desde o início a situação em que se encontrava? 

R: Sim… 



 

 
 

E: E considera que a equipa de saúde que a acompanhou foi esclarecedo, foi esclarecedora 

no que se refere à doença?  

R: Sim, sim… 

E: Encontra-se satisfeita com o serviço de saúde onde fez tratamento? Porquê? 

R: A… como eu digo, agora está, agora as coisas estão alteradas, mas naquela altura… 

a… foram excelentes, o Doutor Pedro é… é um santo… É uma pessoa que… dá todo o 

apoio, é uma pessoa que dá uma palavra amiga, que dá um beijinho, que dá um… um 

cumprimento como deve de ser, tudo… 

E: Há quanto tempo é que você teve o… o cancro? 

R: Faz 10 anos, se Deus quiser, em Janeiro. 

E: Agora, relativamente ao apoio a nível social e psicológico, qual é a função do serviço 

de saúde no que se refere ao apoio social e psicológico ao doente oncológico? 

R: A… eu nunca tive apoio psicológico porque nunca me foi re, necessário (correção), 

nessa altura eu não, não precisei de apoio e até porque como estava lá, e era lá em cima, 

a casinha era muito pequenina e eu estava sempre em contato com a psicóloga, e 

ela…perguntava-me sempre “precisa de alguma coisa?” e eu nunca precisei de nada, 

graças a Deus, mas sim… ela, o apoio da psicóloga é importante… 

E: E da Assistente Social teve algum apoio? 

R: Também não... Não, somos amigas, conheço-a de pequenina, mas… não precisei dela 

também, graças a Deus… 

E: Para além do apoio hospitalar, procurou outros apoios? 

R: Não. 

E: A… Tem mais alguma questão que queira partilhar, da sua situação? 

R: A… não, não… porque… pronto, como lhe digo, o meu tumor foi, era pequenino… 

foi mesmo na altura certa… 

E: Exato…  

R: Eu até… eu fui ao médico a 15 de Dezembro e fui operada a 4 de Janeiro porque se 

meteram as férias do natal e do ano novo porque se não teria sido mais cedo… 



 

 
 

E: Pois, porque se não teria sido mais cedo… exato, ou seja, teve logo um… um 

acompanhamento atempado… 

R: Exatamente, tive isso… 

E: Já está, obrigado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Apêndice 7: transcrição das entrevistas – familiares dos doentes 

oncológicos 

Entrevista aos familiares dos doentes oncológicos - Transcrição 

Caraterização do(a) entrevistado(a)  

1. Entrevista nº 3 

2. Sexo 

1. Masculino x 

2. Feminino   

 

E: Idade? 

R: 37 

E: Localidade? 

R: Beja 

E: Estado civil? 

R: Solteiro 

E: Grau de instrução? 

R: Licenciado… 

E: Parentesco com o doente? 

R: Neto 

E: Ora, qual era a representação da doença oncológica antes de ter contacto direto com a 

mesma? 

R: Epá a representação da doença oncológica era como das doenças mais graves que 

qualquer pessoa podia ter não é? E causava sempre aquele pânico de nos chegar próximo 

a nós ou aos próximos, mas eu neste caso, não tive a real perceção da doença, porque eu 

só tive noção da doença da minha avó depois de ela ser operada e correr tudo bem, por 

isso acabo por não viver uma verdadeira experiência da familiar dum doente oncológico 

porque acabo por não sofrer aquela emoção toda que é natural. Epá se fosse hoje, 



 

 
 

eventualmente, e me dito, no momento prévio antes dos tratamentos, tudo, obviamente 

que seria uma informação devastadora e que me deixava sem… em baixo… mas na altura, 

acabou por ser assim felizmente… mas tenho a noção que aquilo correu riscos, ah… a 

sorte é que o tratamento foi feito atempadamente e correu bem, e sei que também nas 

consultas de rotina, sempre correu tudo bem… Acabei por não viver muito intensamente 

isto por este motivo, Graças a Deus… 

E: Claro…  

R: Mas sei que, portanto, na parte dos meus pais, que tiveram conhecimento, tiveram 

outra vivência, mas a minha pessoal, graças a Deus, é esta… é… pronto… foi um bocado 

atenuado… tudo…  

E: Exato… e qual é a representação da doença oncológica atualmente? 

R: Atualmente… é assim… continua a ser, para mim, uma das doenças mais graves, com 

o facto de não haver uma cura eficaz, as únicas hipóteses que há é com diagnósticos 

precoces não é? E tratamentos precoces, epá é uma doença para mim que me assusta 

bastante, porquê? Mata-nos lentamente, tem tratamentos dolorosos, que eu tive 

oportunidade de acompanhar, não familiar mas pessoas… é horrível, epá e, quem 

acompanha vê o definhar da pessoa dia a dia, epá antes ter uma doença do foro cardíaco 

que me mata de um momento para o outro com um ataque cardíaco… isto é a minha, 

pronto, posição perante a doença oncológica… outras provavelmente podiam ter o mesmo 

estatuto cá dentro, assumir uma gravidade também mas essa ai assusta-me bastante 

porque sei que é dolorosa e mata lentamente… epá uma coisa horrível, para a pessoa e 

para quem a acompanha… 

E: eu também acho… como teve conhecimento do diagnóstico? 

R: Através de familiares… 

E: E qual foi a sua reação?  

R: É como tinha dito abocado, o diagnóstico como foi feito à posteriori, e disseram-me 

“tem mas já está resolvido”, logo foi uma reação positiva, há aquela “ai teve?” mas logo 

uma tristeza e uma emoção logo de seguida “mas ta tudo bem”, essa foi a minha reação a 

esta doença e graças a Deus foi a única e que assim se mantenha…  

E: Relativamente ao acompanhamento, qual foi o seu papel? 



 

 
 

R: O meu papel… o meu papel que me recordo foi depois da operação, fomos todos ver 

a minha avó, juntamos se uns vinte ou trinta no Hospital de Santa Maria, e teve que vir 

cá para fora, epá e depois sabíamos que ela tinha ficado emocionalmente afetada por 

perder o peito, a parte feminina não é? Eramos visitas mais assíduas do que o normal, 

mais… um cadinho mais próximos… sabíamos que isso sempre a alegrava… mas eu 

sofrimento pessoal e aquela coisa não tive, não tive por este motivo… foi tudo… pronto, 

eu quando soube do problema, ele tava resolvido… pronto… acaba por…  

E: Ah, tem conhecimento do papel do serviço de saúde? Sabe como é que? 

R: Do Serviço Nacional de Saúde neste tipo de doença? 

E: Não, como é que se passou na altura da sua avó?  

R: Não faço ideia…  

E: Pronto… mas considera que este serviço tem as condições necessárias para o 

tratamento e acompanhamento dos doentes? Tem alguma noção? 

R: É assim, eu tenho alguma noção que sim por causa da minha avó, é voluntária no 

hospital, neste setor, dos doentes oncológicos… epá e aquilo que eu sei, graças a Deus, 

não por experiência própria ou próxima, é que o Serviço Nacional de Saúde, pelo menos 

naquilo que lhe é possível, tenta dar resposta a todas estas pessoas, epá se o tratamento é 

eficaz ou menos eficaz do que se pode dar noutros locais, privados nomeadamente, eu 

não sei… mas a ideia que tenho é que é uma prestação positiva, um auxílio positivo… 

epá nós ouvimos dizer por aqui, os IPO’s, mesmo aqui o hospital… As pessoas fazem, 

depois temos, depois também depende muito do fator humano, o Serviço Nacional de 

Saúde é um mas vai ser diferente consoante as pessoas… mas acho que é uma intervenção 

positiva e um apoio positivo para a…. Pronto… que poderá varias consoante algumas 

circunstâncias mas que… 

E: Bem, esta aqui para si também não se aplica, se considera que os técnicos foram 

explícitos, certamente também não saberá… 

R: Não sei. 

E: Relativamente ao apoio psicossocial à família, tem noção? 

R: Não sei, não sei, não faço ideia… Nem na altura nem hoje. 



 

 
 

E: Claro… No que se refere às pessoas mais velhas, como acha que estas vivenciam a 

doença oncológica?  

R: Os próprios a ter a doença? 

E: Sim 

R: Epá eu não sei, e tentando fazer a comparação com uma pessoa mais nova… eu penso 

que na pessoa mais nova poderá causar um impacto maior, mais intenso, epá porque 

temos a vida por a frente. Vimos logo isto como uma doença que nos vai matar, mais 

cedo ou mais tarde, pelo menos eu acho que é a perceção que as pessoas têm e que a 

perspetiva de cura, há sempre uma esperança mas no fundo as pessoas sabem que há uma 

forte probabilidade de morrerem… Ah… epá… isto… epá não sei. 

E: Considera que a doença oncológica influenciou o seu familiar? De que forma? 

R: Influenciou bastante, foi uma pessoa que desde a altura passou a dedicar-se, através 

do voluntariado, ao auxílio a todos os doentes oncológicos, epá, uma coisa quase diária, 

mesmo, epá muitas vezes em prejuízo da vida familiar, “chama-me e vou lá” e não sei 

que, mas no fundo que isso a deixava contente. Epá e aí houve uma mudança muito 

grande, no apoio às pessoas que acabaram por ter o mesmo problema. 

E: Enquanto familiar, como é que vivencia ou vivenciou a doença oncológica? Você e a 

sua família? 

R: Pronto, é assim, lembro-me de ver, numa determinada altura, é assim, eu não me 

lembro de ver, lembro-me é depois, de as pessoas me confidenciarem que estavam muito 

preocupadas porque o estado de saúde da minha avó… eu vou contar aqui um coiso, não 

vai interessar, mas a minha mãe foi fazer uma operação aí há uns dez anos… em que a 

probabilidade de morrer é fifty fifty… e a gente, ah no dia, estava ela na operação, para 

nós a ter uma operação de rotina, uma coisa… Nunca nos contaram o real problema, eu 

vim a saber depois… Depois a minha mãe a contar e o meu pai e não sei que, que eles 

próprios esconderam de novo a preocupação muito grande que eles tinham, porque eles 

estavam a acompanhar… Epá, eu acabo por ver que houve uma grande preocupação, epá 

e o receio pela vida daqueles que souberam exatamente o que se estava a passar, epá, eu 

teria também se eu tivesse sabido porque sei como é que sou, só que felizmente… 

felizmente porque correu bem e esconderam e acabei pro não passar por esse 

calváriozinho de estar nestas incertezas, nestas angústias.  



 

 
 

E: Exato… Considera que a doença oncológica afeta ou afetou qualidade de vida do seu 

familiar? De que forma? 

R: Epá, eu aqui… teve alguma afetação porque o braço do lado em que tirou tem sempre 

algumas limitações mas… limitações daquilo que me diziam, mas não a vi deixar de fazer 

absolutamente nada do que fazia antes… até a comecei a ver fazer um bocadinho mais, 

não digo de esforço físico mas, esforço físico dos braços, mas… epá sair, andar de um 

lado para o outro… acho que teve mas não afetou muito as rotinas do dia a dia, afetou-a 

psicologicamente, deu-lhe esta… pronto… alterou a forma de estar e depois de estar 

perante a doença, este auxilio, mas acho que não teve assim aspetos negativos…  

E: Claro… 

R: À posteriori obviamente, e tirando aquela parte da mulher que retirou o peito, do 

estético… 

E: Exato, é complicado…  

R: Mas tudo o resto…  

E: E em que medida é que a doença oncológica do seu familiar afetou a sua qualidade de 

vida? 

R: Epá neste momento não afetou, não afetou por tudo o que eu disse, foi uma doença 

que aconteceu há vinte e tal anos e eu quando soube dela estava resolvida, ah… não houve 

ameaças no meio, ela ia às rotinas e nunca a ouvi dizer qualquer coisa “vai ter que 

fazer…”, nada, epá e então foi uma coisa que me passou assim um bocadinho ao lado até 

porque graças a Deus não se verificou mais nenhuma na minha família… apareceu num 

primo, sim senhor, mas acabou por morrer de outra coisa (risos) verdade, tinha um cancro 

mas morreu de outra coisa… ah… a afetação graças a Deus também não foi muita, para 

não dizer até, quase nenhuma… 

E: Claro…  

R: Até por o tipo de tratamento, aquelas radioterapias que faz as pessoas o perderem o 

cabelo, vem, não se vê só as pessoas sofrerem da doença mas sofrer do tratamento, nós 

sofremos com eles, eu não vi nada disso… epá e vi de outras pessoas 

E: Pois, a sua avó diz que o seu avô sofreu muito mais do que ela. 



 

 
 

R: Lembro-me de na altura, também se dizer isso, do meu avô estar, e não sei que, e 

lembro-me de alguém estar a falar com o meu avô e dizer que a tirar o peito e isto, coiso… 

eu lembro-me de ele encorajar a minha avó mas depois, ele sozinho ficava do mais em 

baixo. Alguém gozou com ele “oh tão você com essa idade quer lá saber do peito”, o meu 

pai já tipo a brincar com ele “qual é o teu problema?” e não sei que, “deixa estar isso”, 

mas ele ficou, ele ficou…  

E: Há mais alguma questão que queiras partilhar no que concerne à doença oncológica 

em pessoas mais velhas? 

R: Não, não porque acabámos por focar tudo, e… e eu graças a Deus e digo mais uma 

vez, e espero que assim se mantenha, tenho mais contactos com doentes cardíacos que 

oncológicos, tenho mais receio da doença cardíaca, mas porquê? Que nos chegue… 

E: Exato… 

R: Mas se tivesse que escolher, epá uma que mate de repente, ainda que a doença cardíaca 

também não é assim de repente mas… 

E: Pois, às vezes também é complicado… 

R: Epá a gente não escolhe, a gente coiso, eu tenho algum receio do… da afetação daquela 

que nos vai matando aos poucos e de uma forma muito… é como se vê, uma doença que 

não causa só sofrimento ao próprio como aos outros, porque nós estamos a ver os 

nossos…  

E: A sofrerem… 

R: E eu vi, tive o meu patrão de estágio com a mulher a morrer quando eu fazia o estágio, 

e eu via bem, e vi tau tau tau (gesticulando a queda) até ao dia em que morreu, e eu fui 

acompanhando aquilo tudo e a vida dele, epá e vejo como é que aquilo afeta, e os pais 

dela, eu vi como é que aquilo afetou e isso foi o caso mais próximo que eu tive. Depois 

também tive um amigo, mas isso também já foi pra aí em 2001 ou 2002, também já lá vai 

bastante tempo que morreu…  

E: Exato…  

R: Ah…  

E: Mas já teve tempo para digerir tudo isso…  



 

 
 

R: É assim, aquele era um, era, vamos la a ver… já tive tempo para digerir e aquilo era, 

foi, um amigo comum com outros amigos… que se foi tornando amigo mas ainda não era 

aquele amigo dos laços mesmo de amigo… 

E: Sim sim… 

R: Mas de certeza que ia ficar porque ele era uma pessoa impecável, epá e depois, eu 

estava em Lisboa, via-o às vezes ao fim de semana…. Epá e o aspeto físico a mudar de 

fim-de-semana para fim-de-semana, era uma coisa horrível. A última vez que o vi fiquei 

assim (expressou uma cara de admirado misturado com assustado), e depois nunca mais 

o vi…  

E: É complicado…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Entrevista aos familiares dos doentes oncológicos - Transcrição 

Caraterização do(a) entrevistado(a)  

1. Entrevista nº 6 

2. Sexo 

1. Masculino x 

2. Feminino   

 

E: Ora, então qual é a sua idade? 

R: 60 

E: Localidade? 

R: Beja 

E: Casado? 

R: Ainda… (risos) Tão foi o que ela disse (risos) 

E: (risos) então pois… Grau de instrução? 

R: Quarta classe 

E: Quarta classe… parentesco com o doente? 

R: Sou marido… ou amante... Há 35 anos... (risos) 

E: Qual era a representação da doença oncológica antes de ter contato direto com a 

mesma? O que é que você conhecia do cancro? 

R: Não conhecia nada…  

E: E agora? O que é que sabe sobre o cancro que não sabia? 

R: Sei que é… que é mau… é péssimo uma pessoa ter uma coisa dessas, não é nada bom 

que eu sei…  

E: Exato… 



 

 
 

R: Agora a partir daí… quem está nela… ela é que sabe (apontando para a esposa) o que 

é que… o que é sofrer… de facto a gente sofremos à volta… foi o que ela disse também, 

e de facto é verdade…  

E: Como é que você teve conhecimento do diagnóstico?  

R: Através dela…  

E: E qual foi a sua reação perante um diagnóstico oncológico? 

R: Má…  

E: Qual foi o seu papel no acompanhamento à sua mulher? 

R: Naquilo que ela precisasse…  

E: Esteve sempre, esteve sempre lá…  

R: (balançando afirmativamente a cabeça) 

E: Como é que você carateriza os serviços prestados ao seu familiar, em termos de saúde? 

R: Olhe… eu nem sei porque ela é que ia lá sempre às consultas, embora eu fosse 

acompanhar, algumas vezes, nem sempre… conforme fosse a disponibilidade… mas se 

ela disse que era satisfatório… em princípio é isso…  

E: Como é que surge o encaminhamento dos doentes oncológicos até ao serviço de saúde? 

Sabe? 

R: Ah isso não sei…  

E: Considera que este serviço tem as condições necessárias para o acompanhamento e 

tratamento dos doentes oncológicos? E porquê? 

R: Olhe não sei… Não estou muito dentro dessas áreas todas… Mas só quem está inserido 

nisso e no problema é que sabe ir avaliando… porque eu por fora… quanto menos for lá 

para dentro daquelas coisas melhor… A gente sabe que é assim…  

E: Considera que os técnicos foram explícitos com a sua mulher quanto ao diagnóstico e 

tratamento? 

R: Ah, isso eu acho que sim que ela… foi ela que quis saber logo o que é que tinha…  



 

 
 

E: E qual foi o papel do serviço de saúde no que se refere ao apoio a nível social e 

psicológico a vocês, família? 

R: Foi zero… ao fim ao cabo foi quase zero (intervenção da esposa: não foi quase, foi 

zero, ele não ia lá comigo…) foi mesmo zero, eu não é a questão de ir mas nem nem, nem 

pronto, nem nada…  

E: Para além do apoio hospitalar procurou outros apoios para o seu familiar? 

R: Não, eu não procurei nada pois não? (perguntando à esposa) uma vez foste lá 

segurança social (Intervenção da esposa: não é nada disso, não tem nada a ver com isso, 

esquece…) Sim, isso já é assunto dela, não é meu…  

E: No que se refere às pessoas mais velhas, como é que acha que estas vivenciam a doença 

oncológica?  

R: Como é que vivenciam uma doença oncológica? Se calhar pessimamente…  

E: E acha que a doença oncológica influenciou o seu familiar? De que forma? 

R: Influenciou tudo porque isso são derrocadas que agente apanha na vida… em que 

podia-se lutar de uma maneira para atingir os nossos objetivos e assim… ficámos… lá 

em baixo… 

E: Estagnados? 

R: Estagnados e paramos no tempo… Não foi bem o tempo mas tem-se lutado muito… 

para isso, para se atingir mais ao menos os parâmetros onde a gente chegou… que uma 

vida estável… pouco mais ao menos vamos tendo agora…  

E: Enquanto familiar como é que você vivencia ou vivenciou esta situação? 

R: Oh… sempre com preocupações… A nível de saúde e de tudo, pronto… era um… 

nem sei explicar… era um viver dia a dia…  

E: Considera que a doença oncológica afetou a qualidade de vida do seu familiar? 

R: Sim, isso afeta… afeta sempre, porque nós quando temos saúde somos uma coisa e 

quando não temos… agente quer queira quer não altera logo… mas acho que…  

E: De que forma é que acha que afetou? 



 

 
 

R: Olhe… isso… psicologicamente somos todos afetados, ela ainda mais, mas nós somos 

todos… e olhe, são coisas que… eu nem sei explicar… não sei como é que ei de explicar 

uma coisa dessas… dias bons, dias maus, dias péssimos, pronto… é o que se ia 

apanhando… e pronto… até chegar a atingir, pouco mais ao menos uma estabilidade de 

vida…  

E: Em que medida é que a doença oncológica do seu familiar afetou a sua qualidade de 

vida? 

R: Olhe nem sei… Nem sei explicar isso também… foi… em todos os aspetos… 

pronto… isto é de uma ponta à outra porque nós quando somos saudáveis, agente faz as 

coisas de uma maneira e quando não somos faz-se de outra… Mas afeta sempre…  

E: Claro… Existe mais algo que queira referir relativamente à doença oncológica? 

Principalmente em pessoas mais velhas? 

R: Sei lá o que é que ei de dizer… em relação a que? 

E: À doença oncológica em pessoas mais velhas? 

R: Acho que deviam ter mais acompanhamento… A nível da Segurança Social ou 

dessas… dessas todas que são… e muitas das vezes parece que são mandados para trás… 

é o que agente nota de fora não é? Por exemplo, temos ai, muitas das vezes certos idosos 

que não têm nem familiares e ai andam… conseguem ir passando o dia-a-dia… Já está? 

E: Obrigada… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Entrevista aos familiares dos doentes oncológicos - Transcrição 

Caraterização do(a) entrevistado(a)  

1. Entrevista nº 8 

2. Sexo 

1. Masculino  

2. Feminino  x 

 

E: Idade? 

R: 69 

E: Localidade? 

R: Beja  

E: Casada? 

R: Sim 

E: Grau de instrução? 

R: Quarta classe 

E: Quarta classe…  

R: Agora chama-lhe o quarto ano, não sei, pois…  

E: O parentesco com o doente? Quando passou pela situação como familiar 

R: A essa é com o meu irmão? Parentesco com a doente… irmã. 

E: Representação da doença oncológica? Qual era a representação da doença 

oncológica… antes de ter contato direto com a mesma? Pronto, mais ao menos é igual à 

outra… 

R: Pois, é… mais ao menos… Nesta situação do meu irmão já estava mais dentro dos 

assuntos não é? 

E: Pois porque já tinha passado por isso… atualmente, pronto não é? Está dentro do 

assunto… Como é que você teve conhecimento do diagnóstico do seu irmão? 



 

 
 

R: (suspiro) como é que tive? Foi dos exames que ele fez… que ele ficou rouco e… 

engasgava-se e depois… a primeira foi o cancro na próstata… ai foi a…  

E: Teve dois? 

R: Teve… teve duas vezes… sim… fez os exames de rotina e o PSA estava alto e 

começou logo a fazer os exames para diagnosticar e depois acabou por ser… fazer 

cirurgia… e depois este foi… também que ficou rouco… e fez…. A…. Foi também a 

uma consulta ali ainda num médico particular, que ele mandou fazer um exame à… à 

tiroide…  

E: À tiroide…  

R: À tiroide (demonstração de confusão e busca da palavra certa) 

E: Ou à laringe? Faringe? 

R: À laringe! Fez um TAC à laringe, e análises e não sei que… mas não deu nada… como 

não deu nada, o Doutor também sacudiu a mão “vá tome esses comprimidos que eu lhe 

dei que está tudo bem… isso passa-lhe e está tudo bem, não tem nada na laringe”… só 

que se esqueceu do esófago que era de onde vinha o mal… a… mas eu, depois, quando 

ele acabou de saber esse resultado fui a outro… ao otorrino… ao otorrinolaringologista, 

e que ele… o examinou e viu logo que ele que estava com um problema… e disse logo, 

sim disse-me logo “o seu irmão tem aqui, seja o que for mas tem aqui uma coisa que lhe 

está a prender uma das cordas vocais… e… e vai fazer já um TAC urgente. Já tinha feito 

à… à laringe, e depois fez a esta parte que é aqui assim (apontando para a zona do peito 

onde está situado o esófago e os pulmões) e estava já com… com um tumor de 13 

centímetros (emoção)   

E: (choque) Então e qual foi a sua reação perante o diagnóstico oncológico do seu irmão? 

3 

R: Olhe acho que fiquei muito preocupada… sempre pensei que tivesse… remédio, como 

ele tinha corrido bem com o outro… e mas depois quando fui… depois o médico…  

E: Mas na primeira vez? Na primeira vez, quando soube, quando ele passou pela fase do 

cancro na próstata… qual foi a sua reação? 

R: Na primeira vez, eu pensei que ele que havia de… passar bem… e realmente ele correu 

tudo muito bem… tive sempre um pensamento positivo, quando foi a segunda vez já não 



 

 
 

foi tão… tanto porque fomos depois ao médico, do otorrino, ele disse-me que (emoção) 

… que fosse pedir um… uma consulta de cirurgia, para a médica de família pedir uma 

consulta de cirurgia e outra de pneumologia porque ele tinha já esófago, pulmão esquerdo, 

brônquio esquerdo (correção – era brônquio), traqueia e mais não sei o que… era aqui na 

parte da zona respiratória toda, e… e eu depois comecei a pensar… tão vou à médica de 

família, primeiro que consiga a consulta e depois que peçam para o hospital e não sei 

que… Resolvi por mim própria ir estar com o Doutor Pedro ao hospital… da oncologia, 

que já era médico dele desde que ele tinha tido o da próstata… a…. E olhe ele disse-me 

logo, disse-me logo que o Doutor Sabino por exemplo, que eu fui ali ao consultório do 

Doutor Sabino, que já cá não está agora… que ele quando viu o exame disse-me logo que 

ele estava muito… Não me disse logo quando fui com ele lá ao consultório. 

E: Sim…  

R: disse… foi depois dizer lá à loja… “o seu irmão está com um problema muito mau, 

muito mau e o máximo que ele vive é um ano”, e todos que lhe eu dizia e todos coiso me 

disseram sempre o mesmo (choro) 

E: Ai mãe… e qual foi o seu (interrupção por parte da entrevistada) 

R: Enganaram-se um cadinho que ele viveu mais, ainda aguentou mais para sofrer…  

E: Coitado.. 

R: Você viu… 

E: Sim, eu vi…  

R: e eu (choro) mas enfim…  

E: Qual o seu papel no acompanhamento ao doente? 

R: Oh fui sempre muito disponível com ele, tive sempre com ele (emoção) dei-lhe sempre 

muita força, você sabe (emoção) 

E: Sim, eu sei disso…  

R: Pois… o meu marido também, as minhas filhas… vinham sempre ver o tio… (choro) 

E: Estavam sempre presentes, todos para ele…  



 

 
 

R: Estavam… estava sempre tudo presente, ele não tinha filhos, não tinha, mas tinha as 

sobrinhas, tinha a irmã (emoção) esteve sempre acompanhado… (choro) não tenho 

remorsos do que não lhe fiz, fiz-lhe tudo o que pude, só não lhe pude dar saúde… e nessa 

altura é só o que se lhe pode dar…   

E: Pois, infelizmente não lhes podemos dar tudo…  

R: Não, mas o que depende da gente, o que depende dos outros a gente não consegue, ou 

de Deus, ou não sei de quem, que destina estas vidas… estas coisas para a gente… a gente 

tem que ter um fim não é? 

E: Exatamente… 

R: Se nascemos temos que morrer… mas só que, às vezes podia ser uma morte menos 

dolorosa… 

E: menos dolorosa…  

R: Porque… ele quando já estava para morrer, estava no hospital e você não calcula o 

desejo que ele tinha de chegar ao dia de fazer os anos (emoção) 

E: E conseguiu?  

R: Não conseguiu… Ele morreu no dia 3 e fazia anos no dia 8, de Outubro. Ele estava 

com uma máscara de oxigênio no hospital, e tirava-a, ainda duas vezes me perguntou, 

tirava a máscara e dizia-me assim, isto foi no sábado…  e depois no domingo a pergunta 

voltou novamente (emoção), tirava assim um cadinho a máscara para poder falar comigo, 

dizia-me assim “Maria será que me deixam ir ao, lá ao lar…” que ele depois os últimos 

meses passou no lar… “… lá ao lar para fazer festa de anos? Lá com os velhotes…”, e eu 

disse “Pode ser que possas, mas se não poderes, não tiveres ainda capaz, descansa que tu 

vais ter festa de anos”, disse-lhe eu, “descansa que vais ter festa de anos, se não tiveres 

no dia dos anos tens uma semana mais tarde ou tens uns dias mais tarde quando poderes, 

quando voltares para lá ” 

E: Quando estiveres bem…  

R: “Ades ter a festa dos anos” (emoção), e que elas lá também lhe prometiam a festa de 

anos, mesmo elas… e… eu depois dizia-lhe assim “agente comp… faz… manda-lhe fazer 

um bolo, com velas e não sei que” e ele estava com aquele desejo dos anos, que ele 

adorava a festa dos anos (emoção) mas já não conseguiu… que ele depois no dia… isto, 



 

 
 

ele perguntou-me isto sábado, depois voltou-me a perguntar no domingo, mas eu quando 

tive lá no domingo vi que ele estava já muito aflito… com muita falta de ar e que estava 

já muito aflito…  

E: Muito afetado…  

R: No domingo àquela última visita… e depois de manhã eu ia fazer umas análises… 

quando ia para entrar no hospital o telefone tocou (choro) 

E: Era a notícia…  

R: Era a noticia dele (choro)… e a Doutora disse-me, a Doutora do lar estava-me a ligar 

e a dizer-me “Olha filha infelizmente tenho, não tenho uma boa noticia para lhe dar”, e 

eu disse, eu dei-lhe de resposta, ele deve ter ficado com a resposta gravada na cabeça 

dela… eu disse “graças a Deus Doutora que me dá essa noticia (choro) que eu não 

conseguia ver já o meu irmão sofrer mais”, e foi verdade… Sofia… (choro) Foi verdade…  

E: Acredito que sim…  

R: Foi verdade que eu senti um alívio de ele descansar… ele e os meus irmãos todos, 

cada vez que me morria um, eu sentia alívio…  

E: Pois, uma pessoa vê os familiares a sofrer, sofre também…  

R: Ai filha e não lhe poder fazer nada, e a gente a encolher-se para não dar a ver, e pronto, 

para tudo… (emoção)… mas foi assim… e ele coitadinho já não fez os anos, os 72 anos, 

mas olhe… que Deus o tenha em paz… 

E: (suspiro) É o que é preciso…  

R: É o que é preciso…  

E: Como carateriza os serviços prestados ao seu familiar? 

R: (tentativa de controlar a emoção) Acho bom… às vezes um cadinho turbulentos, 

mas… não foi de todo mau, sim… houve ali umas coisi… umas coisinhas no hospital que 

não, caíram muito bem mas enfim… mesmo todos os dias me vendo lá… sempre que lá 

ia ajudar os outros, e tudo, mas houve umas coisas que não mas deixe, tudo foi 

ultrapassado, umas mentiritas ali à mistura, e coisa, mas olhe ultrapassou-se, mas eu disse 

ao médico… quando isso aconteceu… (emoção)  



 

 
 

E: Então e como é que surgiu o encaminhamento do doente oncológico até ao serviço de 

saúde? Da primeira vez, e da segunda, se quiser…  

R: A… como é que foi o encaminhamento?  

E: Sim 

R: Foi bom, eu fui primeiro que tudo ao particular com ele (emoção)… a primeira vez fui 

logo ao Doutor Tomé, àquele que vinha ai de Lisboa, que foi o que o levou para Santa 

Maria para ser lá operado… a segunda…  

E: E o da próstata quais foram os sintomas? Como é que (interrupção por parte da 

entrevistada) 

R: Foi a análise, a análise… que ele não teve sintomas nenhuns…  

E: Foi análise… (interrupção por parte da entrevistada) 

R: Foi a análise ao psa  

E: …foi análises de rotina? 

R: Sim, foi análises de rotina por causa da idade, fazia todos os anos…  

E: Claro… Considera que este serviço tem as condições necessárias para o 

acompanhamento e tratamento de doentes oncológicos? Porquê?  

R: Sim, considero que tenha, desde que a pessoa não esteja já a morrer… São capazes de 

conseguir resolver…  

E: Exato… 

R: Mas… quando é diagnosticado tarde já não conseguem nada, por muito que queiram 

fazer não é? Não se consegue… (emoção) 

E: Considera que os técnicos foram explícitos para com o seu familiar quanto ao 

diagnóstico e ao tratamento? 

R: Sim… 

E: Nos dois casos? 

R: Sim…  



 

 
 

E: A… qual foi a função do serviço de saúde relativamente à família? Por exemplo, a si, 

que era irmã, quando foi o seu irmão a estar, houve algum apoio psicológico para si ou 

para a sua família?  

R: Não, nada…  

E: Nem social? 

R: Nada, não me ofereceram nada 

E: Nada? 

R: Não…  

E: E para além do apoio hospitalar procurou outros apoios para o seu familiar? Sem ser 

no hospital? 

R: Procurei, ainda teve no, com os paliativos, ainda me o encaminharam para os cuidados 

paliativos mas também nunca me fizeram nada praticamente…. (emoção) Fizeram andar-

me lá a caminho de casa… uma porção de dias, hoje um, amanhã outro, no outro dia dois 

e três. A primeira vez que lá foram apareceram-me lá quatro pessoas logo, na minha 

casa… a Doutora Cristina, com a enfermeira, e mais dois estagiários, à primeira vez que 

foram à minha casa foi logo isso… e… mais nada… foi para falarem com ele, foi para 

falarem comigo, não foi anda de especial… que o iam encaminhar, que o iam encaminhar 

mas isto passou-se…  

E: Nunca se desenrolou…  

R: …passou-se mais de um ano, Sofia… Se eu não, o… depois de ele estar ali no lar já 

há uns poucos de meses, que ele ainda teve ali, o meu irmão…   

E: Pois, depois também procurou o lar, então? 

R: Procurei… o meu irmão viveu… como é que se diz? Viveu para ai ano e meio com 

a… a aguentar a doença e com os tratamentos (emoção) quando… quando ele foi para o 

lar, quando, eu estava, quando ele teve mesmo mal lá na minha casa, mal com uma coisa 

que apareceu-lhe ai numa nádega, uma coisa que, aquilo devia ser tudo ainda ou da 

próstata ou dos tratamentos… foi uma… 

E: Uma infeção? 



 

 
 

R: Uma infeção que aí lhe apareceu… que ele drenava ali aquilo e aquilo era uma coisa 

do mais… que ele coitado sofria e eu de ver… iam lá depois, os enfermeiros tratar dele e 

fazer aquilo tudo, mas… nem nessa altura o conseguiram meter em lado nenhum, e eu 

acho que isso  

E: Está tudo muito parado…  

R: Ainda funciona muito mal, muito mal… Os paliativos, ele depois disse que não queria 

ir para muito longe porque ele queria, ele sentia-se bem era quando eu ia vê-lo e quando 

estava sempre com ele…  

E: Claro, sentia o apoio…  

R: Queria que fosse para um sítio onde eu conseguisse ir vê-lo, por isso preferirmos 

Serpa… Eu sabia que haviam lá lugares vagos e eles nunca mo meteram lá…  

E: Mas olhe que Serpa não é um bom sítio…  

R: Ham? 

E: Eu já ouvi dizer que Serpa não era um bom sítio…  

R: Pois mas depois também ouvi dizer que não era… e depois uma enfermeira, uma 

enfermeira minha amiga (emoção) que conhece, não faz parte da oncologia nem de nada, 

é ali…  

E: É enfermeira no hospital?  

R: Sim, ela trabalhava no quarto piso e depois agora como já tem mais uma certa idade 

passou para as consultas externas, mas é uma pessoa amiga, minha amiga… minha amiga 

porque eu fui muito amiga dum compadre meu que teve… ai está porque eu digo os meus 

amigos…  

E: Sim..  

R: Amigo era o meu compadre que morreu, e que eu o ajudei a tratar, lá em casa (emoção) 

mas por exemplo a minha comadre já não é amiga, ou foi amiga nessa altura e depois 

acabou por…  

E: Revelar-se?  



 

 
 

R: Quando eu tive falta desviou-se, porque gostam de receber mas não gostam de dar, 

está a perceber? 

E: É sempre assim…  

R: Na altura em que eu tive falta com o meu irmão… nem nada… olhe uma vez, que eu 

tive que ir a Lisboa que não podia faltar a uma consulta… quem me foi ver lá o meu irmão 

a casa foi a Margarida… e foram essas as obrigações que eu lhe fiquei devendo (choro) 

Para não ir o meu marido ao meio da manhã e ao meio da tarde, ela disse-me “eu estou 

aqui ao pé e eu vou lá ver o João, não se preocupe” e foi e ainda me telefonou para me 

dizer como ele estava e que ele estava bem e coiso (emoção) que tivesse descansada, e 

foi assim, o meu marido foi almoçar com ele, depois ela ainda foi capaz de me dizer “tão 

tens que desistir da consulta” e eu nessa altura pareceu-me muito mal… eu fui tudo para 

ela…!  

E: E ela depois quando chegou a altura de ela de retribuir não retribuiu… 

R: Está a perceber? É essas coisas que… ai é que a gente vê… as amizades! É por isso 

que eu digo, amizades… amigos são os nossos filhos e os nossos maridos e a nossa 

família, quando são, porque às vezes também não são…  

E: Exato… às vezes também não são…  

R: Às vezes também não são, mas eu graças a Deus, tenho tido, têm sido… e então… eu 

já não sei o que é que ia dizer… dizer… ah! E depois procurei um lar, depois essa 

enfermeira disse-me “Olhe não espere pelos cuidados paliativos, o seu irmão agora está 

tão mal… que não lhe jogam a mão e quando ele melhorar ainda menos, e você vai ficar 

com ele ali sempre metido em casa” e depois eu chega uma altura… porque ela como 

enfermeira sabia o que o meu irmão tinha e sabia que eu que lhe diziam que os médicos 

me diziam sempre que aquilo não era para curar, era para ele ir aguentando…  

E: Pois..  

R: Enquanto em vida estar mais ao menos…  

E: Pois, que aquilo não tinha solução… 

R: Pois, que não tinha solução… (emoção) a… nem tinha operação porque também era 

uma operação muito difícil e eles poucas fazem essas operações ao esófago e àquelas 



 

 
 

partes todas, porque o médico diz que têm que abrir o externo, e é uma coisa muito 

complicada e com 70 anos já não…  

E: Pois se calhar já não aguentava…  

R: E aperceberam-se que aquilo estava muito mau… e… depois ela disse-me, um dia, 

todos…quase… todos os domingos me telefonava “então como é que está o seu mano e 

como é que está assim? E quando é que vai ao hospital?” e às vezes ia lá vê-lo, e depois 

um dia telefonou-me e disse-me assim, no domingo ela ia sempre à missa à sé e no 

caminho da missa, fazia o caminho a pé que diz que era para andar um bocado que de 

semana anda sempre de carro e depois ia, nesse domingo, que telefonou-me e disse-me 

assim “Maria Antónia você vai-me prometer uma coisa” e eu disse-lhe “o que Carolina? 

Diga lá o que é para eu saber se lhe posso prometer”, “você amanhã, segunda-feira, vai 

levar o seu irmão para o tratamento e vem de lá, vai ao lar inscrever o seu irmão, vai pedir 

à Doutora Célia, que ela é uma pessoa, Doutora Cidália (correção) que ela é uma pessoa 

muito coiso e vai pedir, e você vai inscrever lá o seu irmão, vai pedir” olhe e não é que 

foi assim? Ele nessa altura já estava um cadinho melhor e já conseguia vir à rua, começou 

a ir para lá de dia, começou a ir lá almoçar e teve um mês assim…  

E: Sim… 

R: E depois acabou por…  

E: Para se ir ambientando…  

R: E depois acabou por ficar (emoção) ainda lhe custou um bocadinho mas enfim, acho 

que ele até aceitou muito bem  

E: Pois… 

R: Compreen… Fi-lo compreender “Já viste João? Às vezes o teu cunhado está aqui com 

as crises dele da coluna, tem que ficar em casa, eu também, eu também às vezes estou 

doente… já viste se a gente adoece aqui os três o que é que eu faço? O que é que a gente 

faz à nossa vida? E não sei que” comecei a coiso, ele acabou por compreender que 

realmente não tinha… que não tinha… que era o meu irmão mas não…  

E: Claro, que precisava de outros apoios…  



 

 
 

R: E até lhe disse que ele que… “eu nunca te vou deixar de lá ir” e fui todos os dias ao 

lar ver o meu irmão, por esta hora, em despachando do almoço todos os dias ia lá ter com 

ele, quando ele não ia lá à loja porque ele depois quando… ainda saia e ainda… 

E: Exato, ainda a conseguia ir ver. 

R: E essa moça disse “Não, dona Maria Antónia”, não, ela começou-me logo a tratar por 

Maria Antónia, “Maria Antónia, não esteja esperando pelos cuidados paliativos que isso 

nunca chega a nada, chega quando o seu irmão tiver mesmo a morrer é que lhe metem lá 

em qualquer lado e é se meterem… foram lá à sua casa e viram que você que o trata muito 

bem e que está coiso e não querem saber” 

E: Descansaram… 

R: Pois, “isso vem de Évora e não é vindo de Évora porque eles quando querem metem 

logo e despacham” , e eu dei-me pelo conselho dela (emoção) e levei-o para ali, e ficou 

ali, e acho que ele esteve ainda muito bem e olhe muito contente, fiquei eu e ficou ele 

porque eu assim via-o a toda a hora e ele podia-me ver a mim, e se tivesse ido para Serpa 

era muito mais difícil e eu não podia ir lá todos os dias e fazer como fazia ali… e depois 

levava-lhe sempre aqueles miminhos que ele gostava e… é diferente…  

E: É…  

R: Do que ele ir lá para Serpa ou para um sítio longe…  

E: Exato, exato…  

R: E depois, ao fim de ele estar para ali ao fim de para ai quatro ou cinco meses… que 

ele estava assim numa fase já mais a descair… que ele teve ali à volta de sete meses 

parece-me que não chegou bem, foi à volta de sete meses…e… e ele, telefonou… o 

Doutor Pedro telefonou-me e eu disse “Não Doutor Pedro agora agradeço muito mas 

agora que o meu irmão está bem não o vou tirar dum sitio para ele ir para outro lado 

porque ele não deve estar cá já muito tempo, e agradeço-lhe mas não… na altura que eu 

precisei não me ajudaram, agora também não preciso, agradeço-lhe mas de qualquer 

maneira… tão mas quer que ele continue integrado na rede?” “deixe-o estar, deixe-o estar 

inscrito, continuar, pode ele mesmo no lar ter falta…” e depois ainda foi lá para ai dois 

dias antes ou três, foi lá ainda à enfermeira, porque eu depois fui ao Doutor Pedro e disse-

lhe que o meu irmão, que tinha deixado de fazer o tratamento mas que não tinha consultas, 



 

 
 

nem tinha isto nem tinha aquilo mas que ele coitado estava ali e que ele estava mal já, já 

com falta de ar e com aquelas coisas e elas foram para lá levar uma máquina…. 

E: Mas isso foi tudo no lar? Ele faleceu no lar? 

R: Não, faleceu no hospital 

E: Ah…  

R: A… depois, levaram-lhe para lá uma máquina de oxigénio, nunca lha chegaram a 

utilizar que ele acabou por não ter falta porque ele ao fim de três dias ou quatro de ter lá 

as coisas para poderem por se fosse preciso, começou ali com uma dor no peito, uma dor 

no peito e nessa noite levaram-no para o hospital e ele teve lá três noites, olhe foi por isso 

que eu disse à Doutora “Graças a Deus Doutora que ele descansou e que ele faleceu” 

porque ele ia entrar em grande sofrimento com as faltas de ar 

E: Pois sim… 

R: Depois ele fez um edema pulmonar, a dor que ele teve foi qualquer coisinha que 

rebentou e foi-lhe um líquido para o pulmão 

E: Pois…  

R: (emoção) fez um edema pulmonar e foi o fim dele, aguentou ali três dias, três noites 

(correção) e de madrugada morreu, e foi bom. Eu ainda agradeci a Deus que, que lhe 

desse uma morte rápida  

E: Pois, para não sofrer mais 

R: Porque ia ter grandes sofrimentos, os médicos todos diziam que ele ia sofrer muito, 

mas ainda bem que não sofreu (emoção) pois…  

E: No que se refere às pessoas mais velhas, como é que você acha que esta vivenciam a 

doença oncológica? Que foi o seu caso, o caso do seu irmão…  

R: Pois, eu acho que o meu irmão como gostava muito da vida, eu acho que ele conseguiu 

sempre ultrapassar as coisas, sofrendo muito e coiso mas que ele conseguiu ultrapassar 

(emoção) aguentava-se bem, sim…  

E: Considera que a doença oncológica (interrupção por parte da entrevistada) 

R: Quando às vezes sentiu-se, se calhar…  



 

 
 

E: Desanimado? 

R: Que não aguentava e coiso mas não, nunca se manifestava, não. Acho que ele ainda 

me dava força, eu também dava força aos outros quando estava na fase má (emoção)  

E: Sim… Considera (interrupção por parte da entrevistada) 

R: Ele nunca tinha dores, eu perguntava-lhe “então mas dói-te alguma coisa?”, “não, não 

me dói nada”, quando o via assim mais para baixo 

E: Mais para baixo…  

R: “Mas tens isto ou tens aquilo?” “Não”, comia sempre bem, comia de noite, comia a 

toda a hora, levantava-se, e ia…  

E: Pois, eu também lhe ia sempre levar um papessequinho…  

R: Os iogurtes e…  

E: Pois, ele comia sempre paposseco… No tratamento 

R: E mesmo em casa, sim… Sim, comia… era… só que depois os últimos dias é que, 

assim mais um tempinho, teve assim um bocado, sim… mas…  

E: Considera que a doença oncológica influenciou o seu familiar?  

R: Sim 

E: De que forma? 

R: A… Sei lá, agarrado à vida talvez… 

E: Ainda fez com que se agarrasse mais à vida? 

R: Sim, eu acho que sim 

E: Ainda teve mais vontade de viver? 

R: Pois… 

E: Enquanto familiar como é que você vivenciou a doença oncológica? Quando foi o seu 

irmão…  

R: (suspiro) Foi muito... Com muito desgosto (choro)…pois, mas conseguia a aguentar 

tudo 



 

 
 

E: É uma mulher forte…  

R: Sim… Considero-me uma mulher de força (choro)  

E: É pois…  

R: Consegui sim senhor 

E: (suspiro) 

R: Custa-me à vezes mais falar com que propriamente ter vivido as coisas… 

E: Pois, volta tudo…  

R: É… Vem tudo à nossa cabeça… (emoção) sim, mas pronto… Ele descansou, já há 

seis mesesinhos que ele abalou e pronto (emoção) É assim… 

E: Ao menos já não sofreu…  

R: Pois…  

E: Já não sofreu tanto…  

R: É isso, já não sofreu, porque diziam que ele ia sofrer… Pois…  

E: (suspiro) Considera que a doença oncológica afetou a vida do seu familiar? De que 

forma? 

R: Não, acho que não, não afetou muito… embora coitado ele sentisse as… os 

tratamentos muito rigorosos, e coiso, mas não, ele estava sempre bem disposto, com elas 

e tudo, aceitava aquilo tudo muito bem (emoção)… aceitava  

E: E em que medida é que a doença oncológica do seu familiar afetou a sua qualidade de 

vida? 

R: A… a qualidade de vida um bocado pior não é? Com o trabalho e com as preocupações 

com ele mas, de qualquer maneira não, não teve assim grandes coisas de maior, consegui 

sempre ultrapassar (emoção) 

E: Existe mais alguma coisa que queira referir no que se refere à doença oncológica nas 

pessoas mais velhas? 



 

 
 

R: Não… acho que precisam de ter sempre muito apoio e muito (emoção) quem tenha 

pena deles e quem os ajude a ultrapassar as doenças, acho que eles merecem isso tudo 

quando lhes dá a doença (emoção) e mais nada… 

E: Pronto… Obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Entrevista aos familiares do doente oncológico - Transcrição 

Caraterização do(a) entrevistado(a)  

1. Entrevista nº 10 

2. Sexo 

1. Masculino x 

2. Feminino   

 

E: Diga-me a sua idade 

R: 66 

E: Localidade? 

R: Beja 

E: Estado civil? 

R: Casado 

E: A… Grau de instrução? 

R: 9º ano  

E: Parentesco com o doente 

R: Marido (esposa lá ao fundo “esposa”)… esposo (esposa lá ao fundo “esposa”), esposa 

(risos) 

E: Qual a… qual era a representação da doença oncológica antes de ter contato direto 

com a mesma? 

R: Olhe eu tinha 10 anos quando a minha mãe teve essa doença… a… mesmo tendo essa 

idade já… já me custou um bocado, hoje é que eu estou mesmo a ver o que… o que sofri, 

o que realmente sofri naquele período porque como estava sozinho com a minha mãe, eu 

é que tinha que fazer as coisas que ela dizia, portanto foi assim uma coisa intensa… 

E: Mas antes, antes de ter esse contato não sabia nada? 

R: Não sabia nada, tão com essa idade não sabia nada, nem sequer sabia que a minha mãe 

tinha essa doença… 



 

 
 

E: Pois… 

R: Depois eu vim a saber um dia mais tarde que era… um tumor que ela tinha… 

E: Então e qual é a representação da doença oncológica atualmente? Como é que você 

encara esta doença? 

R: Eu para mim é muito difícil, pode crer, muito difícil que eu tenho… tenho muita pena 

das pessoas que têm isso e então custa-me muito, mas tudo o que faço para os ajudar para 

eles, se têm mais, não pensarem mais nisso. 

E: É de coração… 

R: É… 

E: A… como é que você teve conhecimento do diagnóstico da sua esposa? 

R: Foi a minha esposa que me telefonou, lá para o meu serviço e eu nessa altura parece 

que me tinha caído o castelo em cima… 

E: Acredito que deve ter sido devastador… 

R: Poças! (choro, mas tentativa de controlar a emoção, sinal à entrevistada para continuar 

a entrevista) 

E: Qual foi a reação… qual foi a sua reação perante um diagnóstico oncológico?  

R: Foi um bocado custoso, muito… 

E: Foi complicado de aceitar…  

R: Foi complicado…  

E: E qual foi o seu papel no acompanhamento ao doente?  

R: Olhe foi em todos os possíveis, para estar ali, ajudá-la… 

E: Pois, e também teve o apoio do seu patrão nesse aspeto como a sua mulher já me 

contou… 

R: Oh, (no sentido de ser apoiado em larga escala) tive sempre o apoio dos meus chefes, 

eu saia quando saia falta, eles até me diziam para não, se eu não pudesse ir (correção) por 

causa disso que não fosse, que não havia problemas, primeiro estava ela… 

E: Como carateriza os serviços de saúde prestados ao seu familiar?  



 

 
 

R: Oh, eu… dentro daquilo que eu vi, acho que foram bem, bem-sucedidos, bem 

acompanhados. 

E: E como é que surgiu o encaminhamento do doente oncológico até ao serviço de saúde? 

R: Penso que foi bem, bem, que surgiu bem, foi bem acompanhado, foi… dentro dos 

possíveis  

E: Considera que este serviço tem as condições necessárias para o acompanhamento e 

tratamento dos doentes oncológicos? Porquê?  

R: A… aquilo é… aquilo agora não, está assim um bocadinho… mais fraco porque 

quando eu fui para lá as coisas estavam melhores, parece que… que… havia mais amor 

pelos doentes, não quero dizer que não haja agora! 

E: Sim, sim, sim, mas é diferente… 

R: Mas já está um bocadinho diferente… 

E: Sente diferenças… Considera que os técnicos foram explícitos para com a sua mulher 

quanto ao diagnóstico e tratamento? 

R: Eu penso que sim, eu como não assisti mas, pelo menos vi ainda, os técnicos, 

principalmente o Doutor Pedro… 

E: Pois… Qual a função do serviço de saúde no que se refere ao apoio a nível social e 

psicológico à família do doente oncológico? 

R: Olhe como a minha mulher não precisou do apoio psicológico, mas penso que os 

outros que eu vejo, penso que vem mais… mais animados… 

E: Exato, e você? Não precisou? Acha que não precisou desse apoio para conseguir 

digerir toda a situação? 

R: Não, não, eu não precisei porque eu… dentro dos possíveis fazia sempre um 

esforçozinho, mesmo escondendo…o … aquela parte mais negativa 

E: Exato, e apoio de Assistente Social também não?  

R: Não…  

E: Para além do apoio hospitalar procurou outro apoio para a sua, para a sua esposa? 



 

 
 

R: Não, não procurei…  

E: No que se refere às pessoas mais velhas, pronto a sua mulher já vivenciou há 10 anos, 

pronto, tinha… (tentando ver no papel) tinha… (54 responde a senhora)  

R: 54  

E: Como é que você acha que esta… que a sua mulher vivenciou a doença oncológica 

sendo uma pessoa, vá, mais velha, comparativamente às faixas etárias mais (interrupção 

por parte do entrevistado) 

R: Ela encarou a doença com… com uma paz de espirito, com uma coisa, que eu nunca 

pensei… foi uma pessoa impecável, ajudou-nos sempre mesmo com o problema que ela 

tinha, ajudava sempre, não, não mostrava o que tinha… 

E: Pois não dava a ver, não se deixava ir abaixo…  

R: Fazia sempre um esforço para não ir a baixo… e já era muito bom para nós também… 

E: Claro… dá-vos outro animo… 

R: Pois…  

E: Considera que a doença oncológica influenciou o seu familiar? De que forma?  

R: Talvez… mais nas doenças… talvez… ande mais de posso dos médicos  

E: Exato, tem outros cuidados a nível de saúde  

R: Tem outros cuidados a nível de saúde… maiores com que tinha… 

E: Exato… Enquanto familiar como é que você vivenciou a doença oncológica? 

R: pfu, isso foi uma coisa muito difícil…  

E: Foi muito complicado de digerir? 

R: Foi… muito complicado de digerir… enquanto ela não acabou os tratamentos e não 

começou com uma nova vida como nós gostamos de ver para mim foi muito difícil…  

E: Considera que a doença oncológica afeta ou afetou a qualidade de vida do seu familiar? 

De que forma? 

R: Talvez um bocadinho, no aspeto de ela não querer sair de casa… assim… 



 

 
 

E: Isola-se mais? 

R: Isola-se mais…  

E: E em que medida é que a doença oncológica do seu familiar afetou a sua qualidade de 

vida? 

R: Ah… a mim… eu… não me afetou assim muito porque eu já estou habituado à vida 

que tenho de casa, e também…  

E: Exato…  

R: E agora saio mais porque vou dar a minha voltinha porque eu praticamente, o tempo 

que, estou mais tempo em casa sempre ajudo a fazer as coisas, há coisas que ela não pode 

fazer faço eu, e vamos fazendo assim…  

E: Existe… mais alguma coisa que queira referir à doença…a… no que se refere à doença 

oncológica em pessoas mais velhas? 

R: Não, não  

E: Não?  

R: Não sei… Eu não sei o que é que ei de dizer nessa parte…  

E: Pronto, então já está.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Apêndice 8: transcrição das entrevistas – profissionais  

Entrevista aos profissionais – Transcrição (enfermeira) 

Caraterização do(a) entrevistado(a)  

1. Entrevista nº 4 

2. Sexo 

1. Masculino  

2. Feminino  x 

 

E: Idade?  

R: 49 

E: Localidade? 

R: Beja 

E: Estado civil? 

R: Casada 

E: Profissão? 

R: Enfermeira 

E: Qual é o seu papel na oncologia? 

R: Sou enfermeira 

E: De que forma é que surge a sua interação profissional-paciente? 

R: Ah… nas consultas… nos acolhimentos ao doente… pronto, o primeiro contato é 

sempre muito importante e eles ficam sempre ligados a nós… e… e a partir de aí, o 

seguimento embora sejam outras colegas que façam… que acompanhem também os 

doentes, a nossa parte, o nosso papel enquanto enfermeiras de primeiro contato é muito 

importante e ficam sempre como referência…  

E: E qual é a sua intervenção junto do doente oncológico? 



 

 
 

R: Toda… Todo o tipo de intervenção, intervenção psicológica, social… a nível de 

tratamentos, a nível de… familiar… tratar o doente como um todo… 

E: Você interfere na comunicação do diagnóstico ao doente? 

R: Ah… é assim, o diagnóstico é sempre dado pelo médico… nós reforçamos a ideia do 

médico, porque habitualmente o doente numa consulta de oncologia, quando recebe o 

primeiro diagnóstico não… ou não ouve, ou não está recetivo… ou está em choque... e 

habitualmente… eles sabem o que têm mas habitualmente quem reforça a ideia e quem… 

dá a segunda má noticia, entre aspas não é? É sempre o enfermeiro 

E: Considera que existem barreiras na comunicação com um doente mais velho? E se sim 

refira quais. 

R: Não não, não…  

E: Quais as dificuldades de iniciar tratamentos oncológicos em pessoas mais velhas? 

R: O estado geral… porque habitualmente os pacientes mais velhos têm… estão mais 

debilitados, mais asténicos… a forma como vão reagir aos tratamentos em termos de 

efeitos secundários… tem a ver com isso basicamente. 

E: Relativamente ao funcionamento do serviço, como é que carateriza o serviço? 

R: Acho que o serviço de oncologia está muito bem estruturado… Não ia dizer mal duma 

coisa que ajudei a formar não é? ... Está muito bem estruturado… 

E:Acha que não há mudanças que pudessem? 

R: Mudanças surgem sempre, todos os dias não é? A oncologia é um serviço dinâmico… 

é um serviço dinâmico, não é um serviço estático não é? 

E: Achas que a maneira como está estruturado é a situação ideal para receber e tratar os 

pacientes? 

R:... Dentro do que é possível é. 

E: Como surge o encaminhamento dos doentes oncológicos até este serviço? 

R: Os doentes oncológicos podem ser encaminhados de várias formas… ou são 

encaminhados nos rastreios não é? … rastreios, por exemplo as doentes da mama, são 

encaminhadas dos rastreios… ou são encaminhados das consultas de senologia, ou das 



 

 
 

consultas de cirurgia… por o médico de família, através da referenciação não é? Ou então 

por o…. (pausa na entrevista por terem batido na porta)… Ou então do serviço de 

urgência, em que eles entram, já… pronto, num estado muito avançado, e que são 

encaminhados para cá, onde é feito o diagnóstico. 

E: Considera que este serviço tem as condições necessárias para o acompanhamento e 

tratamento dos doentes oncológicos? Porquê? 

R: Considero que tem, no entanto, acho que existem muitas lacunas em termos das 

articulações com as outras instituições ainda… Não é que nós não tenhamos esse tipo de 

articulação, porque temos não é? Mas existem ainda muitas lacunas, há sítios onde ainda 

vêm entre aspas o doente oncológico como… um ET… um ser do outro mundo, não é… 

é uma pessoa que tem uma doença crónica igual à diabetes, igual à doença cardíaca e que 

existem tratamentos que se forem atempadamente feitos, que pode levar à pessoa ter 

qualidade de vida não é? Não existe ainda este mito, ainda existe o mito que doença 

oncológica, doença terminal, morte, pronto, (gesticulando fases através das mãos) é logo, 

mas não é assim, neste momento não é.  

E: Qual é a sua função no que se refere à família do doente oncológico? 

R: A minha função em relação à família do doente… bom… é assim, o enfermeiro dum 

hospital de quimioterapia ou de uma unidade de quimioterapia é visto de maneira 

diferente dos outros tipos de enfermeiros, que por exemplo, os que fazem apoio 

domiciliário, os do internamento… é visto de maneira diferente, porquê? Porque nós entre 

aspas somos os anjos salvadores… aqueles que temos nas nossas mãos a cura, não é? 

Damos a medicação, e temos nas nossas mãos a… a forma de eles melhorarem, embora 

eles às vezes tenham efeitos secundários, para eles os efeitos secundários, serão, 

secundários mesmo, porque o principal é… virem cá, que eles gostam é de vir cá, gostam 

de falar com o enfermeiro… nós somos assim tipo o pilar… em relação às famílias… é 

assim, o pilar em relação a tudo e às próprias famílias... Em relação… Isto é em relação 

ao doente oncológico, em relação à família, nós somos também o pilar, somos aquelas 

que por o telefone somos capazes de lhes dar dicas, somos aquelas que no fim de vida, os 

familiares vêm sempre fazer o luto cá com a gente… Não morre nenhum doente 

oncológico sem que o familiar venha cá… pode passar um ano, pode passar seis meses, 

pode passar dois dias, pode passar uma semana, mas eles vêm todos cá… para falar como 

é que foi a morte, como é que não foi a morte, e daí a ligação que existe entre enfermeiro 



 

 
 

– doente – família é muito próxima… muito próxima, mesmo até com os Psicólogos, 

neste momento… neste momento e sempre, nós conseguimos ver a segunda retaguarda, 

eles fazem uma análise psicológica ou uma analise social desse doente, mas nós na 

retaguarda conseguimos se calhar entre linhas tirar certas e determinadas coisas que o 

Psicólogo, que o Assistente Social não consegue tirar…  

E: Que às vezes não consegue tirar… exato… Tendo em conta a sua experiência 

profissional refira como percecionada a vivência das pessoas mais velhas perante uma 

doença oncológica? 

R: É assim… “Já vivi tudo”, frases que a gente… ouve muito… “Já vivi tudo”, “se calhar 

é melhor não fazer nada”… “Mas ainda tenho um neto que tenho que criar porque os pais 

não têm condições, e tenho que tomar conta”… ah…hum… “Ainda faço muita 

falta”…Frases, ditas… Pronto… Como é que eles vivenciam? … Já temos tido casos de 

doentes que não suportam o estigma de doença oncológica e que… às vezes alguns deles 

já têm posto fim à vida mas pronto… (Choque por parte da entrevistadora) sim, verdade… 

Mas não estamos a falar nisso… na coiso… Porque na grande maioria, as pessoas… vão 

buscar forças onde elas não existem, e… ou a neta ou a bisneta que tem que casar e ele 

tem que ir ao casamento da neta ou da bisneta… e essas forças sobre-humanas que às 

vezes a gente vai buscar ao fundo do poço… consegue-se…  

E: Na hora surgem… Considera que os gerontes encaram de maneira diferente a doença 

oncológica em comparação a outras faixas etárias? 

R: Foi aquilo que eu acabei de referir… 

E:Exato… Considera que a doença oncológica afeta a qualidade de vida dos pacientes 

mais velhos? De que forma? 

R: Limita-os um bocado porque é assim… ao ficaram mais asténicos, com menos força, 

com menos… mais debilitados, em termos de imunidade… e dessas coisas todas, limita-

os um bocado sim…  

E: Existe mais alguma coisa que queira referir? 

R: Não, acho que já disse tudo… Acho que… Está completo não está? Acho que falei de 

tudo… 

E: Está, está, obrigada 



 

 
 

Entrevista aos profissionais – Transcrição (médico) 

Caraterização do(a) entrevistado(a)  

1. Entrevista nº 11 

2. Sexo 

1. Masculino x 

2. Feminino   

 

E: A sua idade? 

R: 43  

E: Localidade? 

R: Castro Verde… sexo masculino (após olhar para o guião da entrevista, risos)  

E: (risos) estado civil? 

R: Casado 

E: Profissão? 

R: Médico… especialidade medicina interna e oncologia  

E: Ah… Qual é o seu papel na oncologia?  

R: Sou o médico responsável pela unidade de oncologia do hospital de beja, e também… 

e o responsável pelo hospital de dia polivalente 

E: De que forma é que surge a interação profissional-paciente? 

R: De que surge como? Pergunta-me…  

E: De que forma é que você chega até ao paciente? 

R: A maior parte dos doentes que vêm aqui parar são referenciados por outros colegas, 

ou através da urgência, ou através de consulta, ou através de internamento… sempre que 

há um diagnóstico de neoplasia… a…. São-me referenciados. Também pelos centros de 

saúde… a… faço para que não haja uma grande… um grande tempo de espera, portanto 

a maior parte das vezes a referenciação é pessoal, ou seja, são os meus colegas que me 

ligam e nós tentamos entre todos… agilizar as coisas o mais possível. 



 

 
 

E: Qual a sua intervenção junto do doente oncológico?  

R: Olha eu acho que todas, desde… desde uma intervenção mais clinica, mais profissional 

em termos de, do (correção) diagnóstico, da orientação do tratamento, da orientação, se 

necessária, para os cuidados paliativos, até, eu gosto de pensar, uma orientação mais… 

mais pessoal, em termos de compreender a pessoa que ali tenho em frente… a… as 

interações familiares, as necessidades de apoio fora do apoio médico, seja apoio social, 

transportes, de… de psicólogo, de psiquiatra, nutrição, nós apanhamos aqui um pouco de 

tudo, desde pessoas novas com filhos a cargo… de casais em processo de divórcio com… 

litígios a decorrer… até pessoal mais velho… a… portanto, a minha abordagem é que 

mais do que uma doença, quem tenho à minha frente, o doente, a pessoa em si é… é a 

pedra fundamental e é o mais importante na oncologia… 

E: Como é que se dirige ao paciente para lhe transmitir o diagnóstico? 

R: Ui… ui… Não há… Embora haja muita coisa escrita não há uma… Não há uma norma 

rígida… é tentar conhecer, é tentar aperceber-me das caraterísticas do doente, um pouco 

antes e pouco a pouco e conversando com ele e… e dar-lhe as más noticias, digamos 

assim, e tentar, contar as más noticias e explicar quais são os caminhos que temos para 

poder levar as coisas a bom porto, seja um bom porto em termos de cura médica, seja um 

bom porto em termos de alívio de sintomas, de sofrimento, a… e ex… e vamos navegando 

um pouco à vista e vamos navegando passo a passo… é uma caminhada que se vai 

fazendo que não é fácil, que não é fácil, porque não há nada na faculdade que nos prepare 

para isto, não há, isto vai-se ganhando experiência, não é…um…  por muitos workshops, 

por muita coisa que faças, os workshops são sempre coisas teatralizadas, o ter o doente à 

frente e o saber que… que as próximas palavras que lhe vamos dizer vai mudar 

completamente o ruma da vida… dessa pessoa, implica que… não se… por um lado não 

podes ser excessivamente frio mas também não podes ser excessivamente paternalista, 

não lhe podes dar a entender que tudo tem cura quando não, não tem, e criar na pessoa 

uma expectativa de que “eu vou sair bem disto”, sabendo que nós, que não vamos sair 

mas… que as coisas não vão correr bem, mas também não é licito tirar-lhes as 

expectativas todas e a esperança de que as coisas possam ter um caminho melhor… 

E: Claro… a… Considera que existem barreiras na comunicação com um paciente mais 

velho? Se sim, refira quais. 



 

 
 

R: Sim, sim, considero, há uns doentes mais velhos, até pela evolução do nosso país que 

tem um grau de iliteracia… pior, e portanto, palavras como neoplasia, tumor, metástase, 

não lhes dizem nada, mas palavras como cancro, raízes, a… que é o que me dizem… é o 

que lhes dizem, e portanto nós temos que adaptar também a linguagem ao doente que 

temos em frente, não seja só uma pessoa mais velha que tem uma linguagem, que 

conhece…hum…. Uma linguagem de saber, de vivência feita mas também os mais 

novos… com os acessos que têm agora à internet, com os acessos que têm às redes socais 

que às vezes é necessário desmistificar… portanto, é o que eu vos dizia na pergunta 

anterior, temos que primeiro que tentar perceber quem temos em frente e depois adequar 

o nosso discurso, a nossa forma de estar, tudo o resto ao doente sem perder de vista o 

nosso objetivo e aquilo que queremos, aquilo que queremos fazer… 

E: Exato… Quais as patologias oncológicas mais comuns nos pacientes mais velhos? 

R: Próstata, sem dúvida nos homens… a… e sobretudo tumores do foro gastrointestinal, 

sobretudo tumores do colum, são os mais… aqui da minha área as mais frequentes sim… 

depois… o tumor da mama tem mudado um bocadinho, tem aparecido mais em gente 

mais nova mas os mais idosos sim, próstata, intestino… com o passar dos anos, algumas, 

não é bem a minha área mas aqui da hematologia, algumas leucemias crónicas, portanto, 

mas sobretudo essas duas… 

E: A… relativamente ao funcionamento do serviço, como é que você o carateriza? 

R: Eu acho que o serviço funciona bem, não sei o que é que vocês querem como 

caraterização, nós somos… nós fomos oficialmente uma unidade de quimioterapia de 

proximidade, ou seja, nós não somos uma unidade de oncologia porque o serviço de 

oncologia, a unidade de oncologia é o hospital de Évora, depois Portalegre, Elvas, Beja e 

Santiago do Cacém são unidades de quimioterapia de proximidade e o objetivo é que o 

doente tenha o melhor tratamento o mais perto possível de casa, que não, que não se tenha 

que fazer grandes deslocações, até porque é uma fase da vida em que eles estão… mais 

fragilizados, não só fisicamente pela quimioterapia, não só emocionalmente pelo 

diagnóstico, não só familiarmente porque isto, de facto, interfere com toda a rotina da 

família e interfere com, muitas vezes, com o vencimento dos familiares, portanto obrigada 

a… a mudanças de rotina, portanto, nós somos… é uma unidade de quimioterapia e 

fazemos todo o tipo de quimioterapias menos as quimioterapias para leucemias agudas… 

é claro que há quimioterapias novas e em fase de investigação que estão em ensaios 



 

 
 

clínicos que só serão feitos onde decorrem esses ensaios clínicos, não temos radioterapia 

mas temos acordo com Évora, portanto, é relativamente fácil, muito fácil, diria mesmo, o 

acesso à radioterapia… a… temos um staff que eu acho bastante bem preparado e treinado 

para… para lidar com os doentes oncológicos e temos também um hospital de dia 

polivalente que serve, não só para os doentes oncológicos mas para os outros, o objetivo 

é sobretudo, um doente que precise de hidratação, uma transfusão, uma administração de 

ferro, controlo da dor, que o faça aqui sem ter que recorrer à urgência que já de si estão 

sobrelotadas, a… mas que o faça também num ambiente onde já é conhecido, onde nós 

já sabemos as caraterísticas dele e nós podemos tratar com mais calma, digamos assim, e 

o melhor possível. Portanto, funcionamos, habitualmente das 8 da manhã às 5.30h da 

tarde. 

E: Relativamente ao encaminhamento dos doentes oncológicos já referiu… 

R: Exato, vem sobretudo por a medicina e a cirurgia, são os nossos… os nossos dois 

grandes fornecedores, e também como… (interrupção por parte da entrevistada) 

E: Em relação à cirurgia é como? 

R: Normalmente são doentes que são apanhados via urgência ou que são operados por 

suspeita de uma coisa benigna e que depois os resultados das biopsias, as anatomias 

patológicas vem como sendo um tumor… a… ou doentes que são operados a um tumor 

no intestino de meia oclusão, de urgência, portanto, depois da resolução da parte cirúrgica 

são nos enviados a nós… a… temos também os que vêm via centro de saúde, portanto, 

urgência, consulta e internamento são a forma como eles… como eles cá nos vêm parar… 

E: Cá chegam… 

R: E também… mas um menor número de, doentes que estão fora do distrito, por exemplo 

uma vez que foram referenciados por os médicos de clinica geral, ao IPO, ou outros 

hospitais, que na fase em que precisam de fazer quimioterapia ou de outro tipo de 

acompanhamento são nos enviados por os… por os colegas…  

E: Considera que este serviço tem as condições necessárias para o acompanhamento e 

tratamento de doentes oncológicos? Porquê?  

R: Eu considero. Acho que nós temos boas caraterísticas, gostava de melhorar… a…a….  

E: Exato, qual era a situação ideal?  



 

 
 

R: Ideal ideal olha, para já era aumentar o número de médicos aqui, se tivéssemos pelo 

menos mais dois… a… para poder cada um de nós ter mais tempo para cada pessoa, para 

cada doente, que é fundamental… o segundo ponto, era eu ter instalações e uma 

quantidade de, um rácio de enfermeiros suficientes, para por exemplo, e de médicos, para 

poder ter o hospital de dia a funcionar, não direi 24 horas mas pelo menos 12, 8h da manhã 

8h da noite, que íamos aumentar, não só o número de doentes que podemos fazer 

tratamento de cada vez, como sobretudo, mais uma vez a qualidade do tratamento… a… 

para permitir que… doentes oncológicos que não precisem de quimioterapia, porque os 

de quimioterapia nós conseguimos faze-los todos, com mais ou menor dificuldade, de 

facto se tivesse mais tempo, mais pessoal, faríamos com que menos, menos sobrecarga 

para, sobretudo sobrecarga de espera para o doente. 

E: Exato…  

R: Mas como eu ia dizer, doentes que de facto, têm uma urgência entre aspas que não é 

uma situação de ir à urgência…a… sei lá… uma dor que agudizou, um vómito que não 

está a responder aos nossos tratamentos habituais, e que precisa de fazer uns injetáveis, 

poderia recorrer aqui que sabia que durante aquelas 12 horas do dia nós estaríamos 

disponíveis e neste momento não conseguimos… a… portanto, a melhorar em termos de 

instalações acho que, e agora com obras que vamos fazer para melhorar a câmara de fluxo 

laminar, acho que temos instalações, falta-nos o… os recursos humanos 

E: Os recursos humanos, exato… 

R: É, para manter isto a funcionar… o melhor, ainda…  

E: Qual é a sua função no que se refere à família do doente oncológico?  

R: Olha, eu acho que faço um bocadito de tudo, desde clinico a psicólogo, a psiquiatra, a 

padre confessor, olha e eu não sei, desde… lhes dar as más noticias, escolher os 

tratamentos, discutir com eles as opções todas, olha nem sei…  

E: Já tenho ouvido dizer que é um médico muito presente…  

R: (risos) demais às vezes, que depois levamos… não é que demais, não é que seja demais 

para eles, é que…  

E: Claro…  



 

 
 

R: É que depois ficam-nos, ficamos com muitos fantasmas no esqueleto… muitos 

doentes, muitos fantasmas…  

E: Acredito, não conseguem deixar o trabalho aqui, levam tudo para casa 

R: Não, não se consegue… é… e é muito… às vezes muito pesado, muito pesado para 

mim e… para a família que não tem culpa da especialidade que o pai ou que o marido 

escolheu, mas enfim, eles também compreendem, vamos tentando o melhor possível…  

E: Pois… Exato, acredito que seja complicado de gerir às vezes… 

R: Ai… tem dias, tem dias… porque depois nós, os doentes, os doentes graças a Deus e 

graças ao que nós fazemos aqui e tudo, têm maiores taxas de sobrevida, vivem mais 

tempo, portanto, o doente não é um doente que nós conhecemos em três meses e mal 

tivemos tempo de lidar com ele e já cá não está, nós vamos conhecendo, 2, 3, 5 anos, e 

depois já acaba por ser um ponto em que já não é um doente, já é o senhor Manuel, a dona 

Antónia, a dona Maria, que nós já conhecemos de há anos e que de repente as coisas 

começam-nos a fugir de controlo e… e…e! Olha é aquilo que vocês imaginam… e já não 

é um doente é…. É um conhecido, é um amigo…  

E: Pois, exato…  

R: É quase alguém da família…  

E: Exato… Tendo em conta a sua experiência profissional, refira como perceciona a 

vivência das pessoas mais velhas perante uma doença oncológica.  

R: Olha não é… varia muito de pessoa para pessoa, não é algo coeso, que… tenha um… 

fio condutor, eu tenho desde doentes que acham que não vale a pena fazer mais nada 

porque já estão no fim de vida, a… e portanto, daquilo que vier para diante, é só 

sobrecarga para os familiares e será só… sofrimento para eles, portanto… que se deixe 

afundar o barco, entre aspas, tenho outros que têm vontade de fazer as coisas mas têm 

muito medo daquilo que vão fazer, sobretudo se implica tratamentos que têm que os 

desenraizar 

E: Hum, hum… 

R: Ou seja, dando-vos o exemplo da radioterapia, porque têm que ficar em Évora os cinco 

dias da semana e isso vai interferir com a rotina, já há alguns que têm animais, outros têm 

familiares, sobretudo esposas ou maridos com a mesma idade, um casal com 84 anos, 



 

 
 

imaginas, em que nós temos que pôr o doente em Évora a fazer radioterapia com um 

tumor da próstata, por exemplo, que apesar de tudo tem boas respostas mas tem que fazer 

a radioterapia e de repente nós… ficamos com uma pessoa com 84 anos num hotel em 

Évora e outra com 85 ou 83 num monte no meio do Alentejo, e se nós tentamos pôr os 

dois num hotel em Évora, fica o monte sem apoio, portanto, se tiverem gato, se tiverem 

lembre… é sempre, nós tentamos sempre coordenar isto com vizinhos, com outros 

familiares, porque é muito difícil nós conseguirmos garantir transporte a todos 

diariamente para ir e vir a… porque se não não há… não há orçamento que aguente, não 

há orçamento, e isto já, temos que espartilhar isto por tantas coisa e, finalmente, nós temos 

o tipo de doentes que “sim senhora, é para fazer, é para fazer”, até porque têm objetivos 

de vida, ver nascer um bisneto ou um neto, estar no… no dia da formação e do concluir 

do curso do neto… a… e que têm orgulho nisso…a… outros porque… têm familiares lá 

fora e ainda querem ir lá vê-los, portanto, a vivência varia, varia muito e vem dar aquilo 

que nós temos dito desde o início, mais do que conhecer a doença, é conhecer a pessoa 

que está por trás da doença, não há dois momentos iguais, não há duas histórias de vida 

iguais, não há sequer duas reações iguais aos tratamentos, e isto obriga-nos, obrigava-

nos, obriga-nos a ter que ter tempo, o tal mais tempo que nós precisávamos para conhecer 

melhor e para às vezes agilizar melhor, melhor… as hipótese todas de tratamento e as 

linhas todas que temos com, com os doentes, com os familiares dos doentes (toca o 

telemóvel do entrevistado) peço desculpa. Vamos à próxima!  

E: Considera que os gerontes encaram de forma diferente a doença oncológica em 

comparação com pacientes de outras faixas etárias? Porquê?  

R: Pergunta armadilhada caramba… É assim, eu acho que no se, no… no seu intimo e, a 

primeira pancada será igual para todos, é aquele grande balde de água fria, é o “porquê 

eu?”, “não estávamos à espera disto”, “porquê nesta idade?”, e é o que eu lhes digo às 

vezes “olhe infelizmente tem que ser, a ser que seja aos 89 ou aos 20”, mas depois acaba 

por haver, num segundo tempo, uma perceção, esta perceção de que de facto estamos em 

fases diferentes da vida, estamos numa fase mais avançada da vida e portanto já houve 

tempo e…e…e tiveram outras vivências, tiveram outras…a… tiveram tempo para viver, 

digamos assim… a doença vai-lhes roubar de facto qualidade e tempo na velhice, mas de 

certa maneira acho que nestas, nestas idades há um conformismo maior, as pessoas 

conformam-se porque é uma etapa diferente da vida…a… a grande diferença, há uma 



 

 
 

diferença substancial nesta perceção da doença, é que nos doentes idosos… a… 

questionam muito menos, não sei se…  

E: Pois…  

R: Para mim não é bom, é mau, é que usam muito a expressão “o doutor é que sabe”, 

“estou ans suas mãos”, portanto, é…  

E: Você sente ai uma grande responsabilidade...  

R: É, é… e aumenta-nos o peso cá deste lado, porque não, não... Discutires hipóteses com 

doente de 30, 40 anos, “olhe temos estes tratamentos”, e eles dizem “tão mas e se for 

ouvir uma segunda opinião, uma terceira?”, e já há ali cai, e isto nós argumentamos e 

facilita-nos de certa maneira, vamos sempre tomar decisões a dois, o médico e o utente, 

aqui não, há muito…a… até pela formação que tiveram dantes, até pela evolução que o 

Alentejo teve “o doutor é que sabe”, e isto coloca-nos a quem está deste lado (batem à 

porta) um peso, um peso maior na tomada de decisões. (Em resposta à porta, sim?) 

(paragem na gravação porque o entrevistado foi chamado para ver um doente.  

(retoma da entrevista) 

R: Onde é que nós íamos? Íamos na… como é que os idosos percebem, apercebem-se da 

doença,  

E: Exato…  

R: olhe é sobretudo isso… que eu vos dizia, é a ideia de que estamos numa fase mais 

avançada da… e que também varia muito de… como é que eu ei-de explicar isto? A… 

um idoso que viva num monte, numa aldeia isolada tem uma perceção diferente, até pela 

vida que levam, de alguém que vive por exemplo aqui em Beja, que tens os seus… os 

seus 80 e poucos anos ou 70 e muitos mas que conduz o carro, ainda vai ao café, tem os 

amigos, gosta de ir à caça, percebe isto como sendo… um flagelo maior, digamos assim, 

ou seja, dá… 

E: ou seja, uma pessoa que 

R: é mais inconformada… 

E: Claro… 



 

 
 

R: É mais… Mais uma vez eu digo, o que vos dizia no início, o grau de literacia, a… e 

as perspetivas que a pessoa tem daquilo que lhe resta do tempo de vida e do que está, e 

do que ainda pode fazer, condicionam muito a forma da… como se a perceciona, como, 

as pessoas, se, percecionam a doença e o que têm pela frente. 

E: Relativamente à qualidade de vida, considera que doença oncológica afeta a qualidade 

de vida de pacientes mais velhos?  

R: De todas as formas possíveis, há algumas que… nem vos passa pela cabeça, olhe, por 

um lado, quebramos-lhe a rotina, a… administramos fármacos, radioterapias que vão 

provocar uma série de alterações, seja no apetite, seja na… provocando náuseas, cansaço, 

a, portanto, aquela vida habitual, mas a… vai mudar completamente, depois, os nossos 

idosos, gostam muito do seu copinho de vinho e eu vou-lhes proibir isso, portanto, depois 

ficam zangados comigo, por outro lado, que é uma coisa que nós nos esquecemos muito 

nos idosos porque achamos que só os novos é que têm direito… tudo isto vai interferir 

com a própria sexualidade da… desta camada… 

E: Exato…  

R: Como vos dizia, sendo até dos tumores mais frequentes, a próstata e tudo isto a… 

mas… e também com tumores do intestino, com a, terem que ficar, os que ficam com a 

colostomia, porque eles chamam aquilo de saco…  

E: Sim, sim, sim 

R: Portanto… isto vai interferir em todos, praticamente todos os setores da… da vida 

pessoal, dos idosos e, mas também na vida familiar porque aquilo que eu noto é que a 

partir desse momento, a… por medo ou por ignorância, a… tem alguns algum receio de 

ir visitar os familiares porque ainda às vezes há esta ideia “não vá isto pegar-se e…”… 

“e estou a fazer quimioterapia e isto pode afetá-los a eles”, por outro lado “é melhor eu 

resguardar-me e não, não ir ao café, até porque as pessoas vão-me perguntar e vão 

comentar” portanto, não só em termos físicos o doente sente e vem abaixo, como também 

em termos emocionais, em termos familiares, em termos de perda de amizades porque se 

isolam mais… portanto, é, tudo isto é uma construção gigantesca que, que a doença 

oncológica… cria, mas que é preciso desmistificar e é preciso começarmos a combater 

isto, e de facto nós temos aqui psicólogos que têm dado apoio e que dão sempre que nós 

solicitamos apoio mas mais do que um psicólogo, mais do que um médico, tem que ser a 



 

 
 

sociedade e a sociedade tem que se mexer e infelizmente nós no Alentejo estamos 

sempre…  

E: Parados… 

R: No Alentejo e não só, à espera que alguém faça por nós, e aquilo que eu já disse uma 

vez, acho que era fundamental nós termos, a…. Não lhe chamarei núcleos, não sei como 

é que chamemos, unidades, centros, ou seja, a própria comunidade devia ter associações 

de sobreviventes, associações de doentes oncológicos… 

E: Para partilharem experiências… 

R: Que já, é, que já passaram por isto, que partilhem experiência, que lhes digam “isto 

não é o fim do mundo, há estes passos a dar”, até, não só para orientar às vezes em termos 

de apoios financeiros, de apoios de baixa, a quem recorrer, a… criar uma rede que permita 

depois chegar a acordos com… com farmácias para que, os sacos sejam mais baratos, 

para que as próteses sejam mais baratas, porque em vez de comprar o senhor A ou o 

senhor B, é esta, esta unidade de compra para cem ou duzentos, mas sobretudo para o 

retirar do isolamento e do medo, do medo, e da vergonha que ainda existe, aliás porque 

ainda muito pouca gente, da... pelo menos da comunicação social morre de cancro, 

morrem todos ou de doença prolongada ou de doença incurável, até a palavra ainda faz… 

tremer até ao fundo da espinha, a, tudo isto tem que mudar mas os passos não podem, nós 

não podemos estar sempre à espera que sejam os outros a dar os passos ou a começar os 

passos que nós precisamos de dar e eu aqui assisto muito a isso, é um… é um esperar para 

ver… é um… “não vale a pena”, “já passei por isto, já passou”, mas, eu já passei, mas 

atrás de mim virão outros que até podem ser da nossa família, a, e que precisam deste 

apoio, que quem não está ou que quem não tem a sorte de ter alguém mais novo ou que 

esteja neste meio da saúde, é… pode ficar de repente perdido e o, e o estar perdido leva 

ao isolamento e o isolamento leva à depressão e acabamos por mais uma vez, não sair 

deste ciclo vicioso… 

E: Pois, é uma bola de neve… 

R: É…  

E: a… existe mais alguma coisa que queira referir no que concerne à doença oncológica 

em pessoas mais velhas? 



 

 
 

R: Apesar da… da idade, e não leve isto a mal aquilo que vou dizer a seguir… não se 

desleixem  

E: Sim… 

R: Não… lá por se, a pessoa ter os anos que tem, não pode… deixar de passar sinais como 

sejam alterações no trânsito intestinal, um caroço que aparece e não desaparece, o esperar 

para ver é mau conselheiro, a…. Aquilo que eu vos digo é, o “não vale a pena porque já 

tenho 80 anos” já não pega, e nós temos agora, maneira de tratar e tratar com sucesso, 

quase 90% dos tumores quando eles são detetados a tempo, quando não são detetados a 

tempo, se forem detetados fora de horas, digamos assim, nós também os tratamos mas os 

resultados são sempre piores e portanto, a… o… não esperar para ver e o perder as 

vergonhas, seja porque é um caroço na mama, seja porque é uma perda de sangue vaginal 

que não é suposto nesta idade, seja porque são perdas de sangue pelo reto, a, alterações 

urinárias, não, não tenham vergonha, vão ao seu médico, recorram, mexam-se! 

E: Pronto, obrigada. 

R: De nada… espero que tenha ajudado 

E: Ajudou, obrigada!  

 

 


























