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Resumo	
	
Introdução:	O	cancro	da	mama	é	o	tipo	de	cancro	com	maior	taxa	de	incidência	e	prevalência	na	população	feminina	em	Portugal.	O	
confronto	psicológico	com	a	doença	pode	provocar	angústia	existencial	e	perda	de	sentido	conduzindo	a	pessoa	doente	a	um	processo	
de	busca	de	ressignificação	da	experiência	vivida,	com	possíveis	desfechos	distintos.		
Objectivos:	Neste	trabalho	pretendemos	examinar,	mediante	um	estudo	de	caso,	o	processo	de	resposta	psicológica	de	significação	
da	experiência	vivida	no	confronto	com	a	referida	doença	oncológica.		
Métodos:	A	amostra	restringe-se	a	uma	participante	com	historial	de	patologia	mamária,	seguida	num	centro	oncológico	da	região	
norte	do	país.	Através	da	análise	fenomenológica	interpretativa	investigamos	as	experiências	e	significados	pessoais	da	participante	
após	o	diagnóstico	e	tratamentos.	
Resultados:	Constituem	oito	temas	gerais	e	treze	subtemas	com	correspondência	a	unidades	de	significação	que	presidem	ao	enfren-
tamento	da	doença	oncológica	e	que	estruturam	a	unidade	psicológica	da	doente	perante	tão	grave	adversidade.	
Discussão:	Analisando	a	experiência	 singular	de	quem	viveu	diretamente	com	a	doença	esperamos	compreender	a	 influência	dos	
aspetos	psicológicos	e	busca	de	significado,	associados	à	maior	ou	menor	capacidade	de	enfrentamento.	Acreditamos	que	uma	melhor	
compreensão	da	contextura	“doente,	tratamento	e	estrutura	de	significados”	possa	contribuir	para	uma	intervenção	psicológica	co-
adjuvante	mais	adequada,	em	favor	da	recuperação	do	estado	de	saúde.	
		
Palavras-chave:	Cancro	da	mama,	Ajustamento	psicológico,	Significados	pessoais,	Análise	fenomenológica	interpretativa.	
	
	

Introdução	
	

Entre	os	tipos	de	cancro	existentes,	o	cancro	da	mama	
constitui	o	segundo	tumor	maligno	com	maior	taxa	de	
incidência	 na	 população	 feminina	 em	 Portugal	 (Mi-
randa	et	al.,	2016;	Laço,	2017).	O	panorama	nacional	
aponta	 para	 o	 surgimento	 de	 6000	 novos	 casos	 por	
ano	(Liga	Portuguesa	Contra	o	Cancro,	2016).	Embora	
o	diagnóstico	precoce	e	possibilidades	de	tratamento	
tenham	permitido	um	aumento	da	probabilidade	de	

cura,	a	experiência	de	cancro	da	mama	continua	a	re-
presentar	um	acontecimento	de	vida	adverso	para	a	
população	 feminina,	 com	 repercussões	 diversas	 que	
vulnerabilizam	a	integridade	física,	psicológica	e	social	
(Remondes-Costa	et	al.,	2012),	bem	como	a	atitude	re-
ligiosa	que	muitas	 vezes	 se	 revela	 importante	numa	
população	crente	(Gall	&	Cornblat,	2002).	Face	ao	ex-
posto,	 as	 evidências	 indicam	 que	 o	 confronto	
psicológico	com	o	adoecer	do	cancro	da	mama	requer	
um	reajustamento	das	vivências	e	de	busca	de	signifi-
cado	da	experiência	vivida	(Lee,	2008;	van	der	Spek	et	
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al.,	2013).	É	neste	enquadramento	que	assenta	a	op-
ção	 metodológica	 da	 presente	 investigação:	 a	
aplicação	 da	 análise	 fenomenológica	 interpretativa	
(AFI)	por	permitir	a	compreensão	da	vivência	particu-
lar	 de	 uma	 paciente	 diagnosticada	 com	 tão	 grave	
patologia.	Propomo-nos,	deste	modo,	analisar	a	singu-
laridade	da	contextura	doente,	tratamento	e	estrutura	
de	 significados,	 com	 o	 propósito	 de	 contribuir	 para	
uma	intervenção	psicológica	adaptada	às	especificida-
des	humanas,	em	favor	da	recuperação	do	estado	de	
saúde.	
	
	

Métodos	
	

Aplicação	da	AFI	que	tem	por	objeto	a	experiência	vi-
vida	 dos	 fenómenos,	 analisando	 como	 estes	 se	
manifestam	na	 consciência	de	quem	 interage	e	per-
cebe	 o	 mundo	 que	 o	 rodeia	 (Willing,	 2008;	 Smith,	
Flowers	&	Larkin,	2009).	A	atitude	de	redução	fenome-
nológica	 –	 	 epoché	 –	 	 e	 a	 redução	 fenomenológica	
psicológica	constituíram	a	orientação	fundamental	no	
processo	de	recolha	do	relato	na	primeira	pessoa.	Por	
sua	vez,	o	exercício	do	ciclo	hermenêutico	presidiu	à	
análise	 dos	 temas,	 subtemas	 e	 unidades	 de	 signifi-
cado.	
	
Participantes	
A	 amostra	 deste	 estudo	 restringe-se	 a	 uma	 partici-
pante,	 de	 42	 anos,	 com	 formação	 universitária,	
diagnosticada	com	patologia	mamária	há	um	ano.	Fo-
ram	critérios	de	elegibilidade:	1)	diagnóstico	de	cancro	
da	mama	e	término	dos	tratamentos;	2)	 idade	entre	
os	18	e	65	anos;	3)	boas	capacidades	cognitivas	e	de	
articulação;	ser	voluntária.	
	
Instrumentos	
A	situação	de	entrevista	foi	suportada	por	registo	áu-
dio,	 tendo	 sido	 formuladas	 as	 seguintes	
indicações/perguntas	 de	 pesquisa:	 i)	 Pode	 falar-me	
sobre	a	sua	experiência/vivência	com	a	doença	onco-
lógica;	 ii)	 Pode	 descrever-me	 como	 reagiu	 ao	
diagnóstico?	(iii)	Como	é	que	lidou	com	o	processo	de	
doença?	 (iv)	 O	 que	 significa	 para	 si	 ter	 cancro	 da	
mama?	A	entrevista	foi	realizada	nos	modos	descritivo	

e	narrativo	de	acordo	com	Smith	et	al.	(2009).	Os	re-
gistos	foram	analisados	através	do	Software	de	análise	
qualitativa	MAXQDA.	
	

Procedimentos	
O	 estudo	 foi	 aprovado	 pelas	 comissões	 de	 ética	 da	
Universidade	 e	 do	 centro	 oncológico	 hospitalar.	 O	
acesso	à	amostra	decorreu	no	seguimento	de	consul-
tas	 de	 apoio	 psicossocial,	 onde	 a	 paciente	 foi	
informada	e	convidada	a	colaborar	de	forma	voluntá-
ria	na	investigação.		
	
Análise	da	entrevista		
A	entrevista	e	a	primeira	análise	da	narrativa	foram	re-
alizadas	 pela	 primeira	 autora,	 a	 partir	 dos	
procedimentos	que	regem	o	método	fenomenológico	
de	investigação	em	psicologia	(Smith,	Flowers	&	Lar-
kin,	2009,	pp.	79-107)	e	organizados	com	recurso	ao	
Software	MAXQDA.	A	transcrição	 integral	do	espólio	
de	registos	permitiu	estabelecer	um	sentido	geral	que	
antecedeu	a	procura	de	unidades	de	significado	e	te-
mas	emergentes.	A	verosimilhança	das	interpretações	
e	 conexões	 foi	 assegurada	pelo	princípio	hermenêu-
tico,	o	qual	se	realiza	pela	interação	cíclica	e	contínua	
entre	 as	 descrições	 e	 interpretações,	mediante	 uma	
lógica	circular	de	conjetura	e	de	validação	até	se	alcan-
çarem	estruturas	gerais	de	significado	e	consistência	
de	sentido	(Giorgi	&	Sousa,	2010).	Posteriormente,	o	
segundo	 autor	 reanalisou	 a	 entrevista,	 procurando	
congruência	entre	as	propostas	de	temas,	subtemas	e	
unidades	de	significado.	Com	esta	metodologia	procu-
ramos	obter	veracidade	e	precisão	para	os	resultados	
propostos.	
	
	

Resultados	
	

Por	economia	de	espaço,	os	resultados	são	apresenta-
dos	na	tabela	1,	seguindo	o	critério	da	percentagem	
de	ocupação	da	narrativa.	 	A	participante	descreveu	
uma	variedade	de	processos	psicológicos	significantes	
como	parte	 integrante	da	 sua	 experiência	 individual	
de	enfrentamento	da	doença.	A	estrutura	resultante	
reúne	o	conjunto	de	temas	e	subtemas	daquela	que	
será	a	essência	da	sua	experiência	de	sobrevivência	e	
de	busca	de	significado	no	adoecer	e	no	 lidar	com	o	
cancro	da	mama.	
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Tabela	1.	Estrutura	do	processo	de	resposta	psicológica	e	de	significação	da	experiência	vivida	em	
luta	contra	o	cancro	da	mama	

Temas	 Subtemas	 Unidades	de	Significado	Psicológico	

Ressignificação	

-	Perceção	do	próprio/	
Visão	heroica	de	si	mesmo	
Autovalorização	

(…)	se	eu	ultrapassei	isto	(…)	consigo	lidar	com	outras	coi-
sas.	
(…)	sinto-me	bem	com	o	meu	corpo	a	voltar	ao	que	era	e	a	
valorizá-lo	mais	se	calhar.	

-	Perspetiva	de	vida/	
Foco	no	presente	(melhor	frui-
ção	da	vida)	

(…)	eu	prefiro	usufruir	no	presente	e	a	curto	prazo.	Isso	fi-
cou	mais	vincado.	

Coping	emocional	

-	Afiliação	(aliança	com	os	ou-
tros)	

(…)	tive	apoio	de	uma	amiga	(…)	namorado	(…)	pessoas	a	
ajudarem-me.	

-	Necessidade	de	diálogo	 (…)	até	falei	com	uma	amiga	disso,	...olha	fui	fazer	uma	bi-
ópsia	(…)	

-	Redirecionar	a	atenção	 (…)	antes	de	ser	operada	fui	ver	uma	peça	de	teatro	(…)	e	
depois	preparei	(…).	

Vulnerabilidade	
emocional	

-	Depressão	
(…)	houve	ali	uma	altura	que	foi	complicada	(…)	falta	de	
energia	e	vontade	de	estar	na	cama	o	dia	todo	por	estar	
deprimida.	

-	Sentimentos	de	choque	e	re-
signação	

(…)	disse	mesmo	o	diagnóstico,	eu	não	estava	à	espera,	
não	é,	mas	pronto.	
	

-	Sentimentos	de	desamparo	 (…)	fui	sozinha	e	essas	coisas	custam,	porque	fui	sozinha.	

Coping	comporta-
mental	

-	Controlo	da	informação	 (…)	quis	ter	informação	(…)	gosto	de	saber	o	que	vai	acon-
tecer.	

-	Coping	antecipatório	
(…)	optei	por	rapar	o	cabelo	(…)	cortei	assim	mais	curto	e	
depois	quando	ele	começou	mesmo	a	cair,	decidi	rapar	
completamente.	

Disposição	para	a	
luta	 -	Foco	no	planeamento	 (…)	foi...	ok,	tenho	isto	e	agora	o	que	é	que	é	preciso	fazer?	

Busca	de	um	sig-
nificado	

-	Colocar	em	perspetiva	 (…)	poderia	ter	sido	muito	mais	grave.	Eu	penso	sempre	
que	até	tive	sorte.	

-	Identificação	com	outros	
(…)	era	curioso	alguém	dizer...	olha	a	minha	amiga	tam-
bém	está	nesse	processo…o	cabelo	dela	nasceu	
encaracolado...	e	eu	dizer	...olha!	o	meu	também.	

Antecipação	do	di-
agnóstico		
vs.	receio		
	

-	 (…)	achei	que	haveria	ali	qualquer	coisa,	já	fiquei	assim	um	
bocadinho	receosa	(…)	mas	não	estava	muito	stressada.	

Aceitação	 -	 (…)	pronto	ok...	é	mesmo.	

	
	

Discussão	/	Conclusão	
	

A	análise	fenomenológica	permitiu	identificar	oito	te-
mas	abrangentes	relacionados	com	as	circunstâncias	
do	enfrentamento	da	doença	e	de	significação	no	ado-
ecer	de	cancro	da	mama.	No	contexto	que	antecede	a	
revelação	 do	 diagnóstico,	 especialmente	 na	 fase	 de	
realização	 de	 exames	 médicos,	 a	 entrevistada	 des-
creve	 sentimentos	 de	 antecipação	 do	 diagnóstico	 e	
receio,	visto	que	começa	a	tomar	consciência	de	que	
algo	poderá	não	estar	bem.	Esta	experiência	subjetiva	

de	medo/receio	parece	assinalar	o	início	do	seu	pro-
cesso	de	confronto	psicológico,	onde	se	verifica	uma	
experiência	de	mal-estar	psicológico	por	antecipação.	
Após	a	confirmação	do	diagnóstico,	relata	sentimen-
tos	de	vulnerabilidade	emocional	que	alternam	entre	
sentimentos	 de	 choque	 e	 desamparo,	 sequenciado	
pelo	confronto	inesperado	com	a	doença.	No	período	
de	realização	dos	procedimentos	necessários	ao	trata-
mento,	a	entrevistada	relata	novamente	a	vivência	de	
problemas	 emocionais,	 desta	 vez	 relacionados	 com	
sentimentos	 depressivos.	 Quando	 a	 entrevistada	
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toma	consciência	da	facticidade	do	“adoecer”,	mani-
festa	 uma	 atitude	 de	 aceitação	 da	 doença,	
expressando	uma	disposição	para	a	 luta,	 focando-se	
no	planeamento	e	nas	etapas	necessárias	à	resolução	
do	problema.	Na	experiência	de	interação	com	o	can-
cro	da	mama,	a	paciente	expressa	uma	necessidade	de	
procura	de	suporte	nos	outros,	de	comunicar	e	desfo-
car-se	 da	 condição	 de	 doente.	 O	 tema	 coping	
emocional	revela-se	nas	narrativas	da	entrevistada,	no	
conjunto	 de	 recursos	 orientados	 para	 a	 gestão	 da	
carga	afetiva	negativa	vivenciada.	A	necessidade	de	di-
álogo	 e	 de	 afiliação	 (de	 aliança	 com	 os	 outros)	 são	
mencionados	como	suportes	importantes	que	lhe	per-
mitiram	 encontrar	 um	 incentivo	 ao	 bem-estar	
emocional,	um	distanciamento	do	problema	e	desva-
lorização	do	 impacto	negativo.	Outra	 forma	de	 lidar	
com	 o	 processo	 de	 doença	 reporta	 para	 o	 envolvi-
mento	em	estratégias	de	enfrentamento	baseadas	em	
mudanças	 comportamentais,	 que	 terão	 permitido	 à	
participante	 a	 perceção	 de	 algum	 controlo	 face	 ao	
curso	 da	 doença	 e	 repercussões	 do	 tratamento.	 O	
tema	coping	emocional	 apresenta-se	nos	depoimen-
tos	da	entrevistada	como	condutas	de	enfrentamento	
que	 possibilitaram	um	 sentimento	 de	 antecipação	 e	
preparação,	para	lidar	com	as	transfigurações	respei-
tantes	à	 imagem	corporal	e	 feminilidade.	O	controlo	
de	informação	descreve	a	sua	tomada	de	iniciativa	em	
procurar	 esclarecimentos	 para	 preocupações	 indivi-
duais	 acerca	da	doença	e	 tratamentos	no	 intuito	de	
antever	o	que	 viria	 a	 acontecer	 a	 seguir.	 Também	a	
necessidade	 de	 cortar	 o	 cabelo,	 antes	 da	 queda	 se-
quenciada	pelos	 tratamentos,	é	 reportada	como	um	
coping	 antecipatório,	 que	 lhe	 possibilitou	 um	 “en-
saiar”	o	que	viria	a	ser	a	sua	nova	 imagem	corporal.	
Num	 estudo	 desenvolvido	 por	 Gibbons	 e	 Groarke	
(2018),	as	mesmas	estratégias	comportamentais	para	
lidar	com	os	efeitos	colaterais	da	quimioterapia,	foram	
identificadas	nos	depoimentos	das	participantes.	No	
trajeto	de	confronto	com	a	doença,	a	entrevistada	ma-
nifestou	uma	necessidade	de	busca	de	significado	que	
lhe	permitisse	uma	melhor	aceitação	da	doença.	Colo-
car	em	perspetiva	o	evento	é	uma	das	formas	descritas	
que	 terá	 servido	 para	 relativizar	 o	 seu	 impacto.	 Por	
sua	vez,	na	identificação	com	outros	doentes	oncoló-
gicos,	 ao	 invocar	 uma	 situação	 ocasional	 que	 terá	
considerado	curiosa,	 remete	para	a	perceção	de	um	
sentimento	de	pertença	e	partilha	da	experiência	do	

adoecer.	 No	 âmbito	 de	 uma	 avaliação	 global	 que	 a	
participante	faz	de	toda	a	sua	trajetória	de	enfrenta-
mento,	 expõe	 uma	 interpretação	 da	 experiência	
baseada	numa	reconfiguração	de	si	própria	e	da	sua	
perspetiva	 de	 vida.	 O	 tema	 ressignificação	 advém,	
portanto,	do	sentido	que	atribui	à	sua	experiência	vi-
vencial	de	cancro	da	mama.	Neste	enquadramento,	a	
entrevistada	 faz	 uma	 declaração	 de	 força	 pessoal	 e	
confiança	para	enfrentar	outras	coisas.	Esta	perceção	
alusiva	a	uma	visão	heroica	de	si,	expressa	a	sua	ne-
cessidade	de	dar	provas	de	eficácia	e	superação	face	
ao	adverso.	Por	outro	lado,	retira	da	experiência	um	
entendimento	de	uma	maior	autovalorização	 e	 foco	
no	presente	(maior	fruição	da	vida)	que,	no	seu	ponto	
de	vista,	terão	sido	decorrentes	do	processo.	Esta	di-
mensão	 subjetiva	 do	 espectro	 de	 benefícios	
percebidos,	 favoreceram	mudanças	 positivas	 no	 seu	
funcionamento	 psicológico.	 Em	 conclusão,	 a	 partici-
pante,	 em	 análise,	 revelou	 um	 ciclo	 de	 reposta	 à	
adversidade	 desde	 o	 sentimento	 de	 choque/aflição,	
pela	 tomada	de	consciência	da	doença,	até	ao	atual	
estádio	que	evidenciou	a	sua	atitude	de	aceitação,	de	
preparação	para	a	luta	e	luta,	foco	no	presente	viven-
cial,	 chamando	outros	para	a	 ‘batalha’	e	 valorização	
heroica	 si,	 pois	 sente-se	 vencedora	 de	 um	 processo	
que	a	conduziu	a	uma	ressignificação	da	vida	em	busca	
de	uma	melhor	fruição.	Eis	a	contextura	emergente.	
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