
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

Departamento de Educação e Psicologia 

 

 

Reminiscências, representações e significados do processo de doença relatados 

por sobreviventes de cancro hematológico 

 

 

- Versão Final – 

 

Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica 

Cátia Rosa da Silva Mendes 

Orientadora: Professora Doutora Sónia Remondes Costa 

 

Vila Real, junho de 2020



 
 
 

 

i 
  

 

  



 
 
 

 

ii 
  

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

Departamento de Educação e Psicologia 

 

 

 

Reminiscências, representações e significados do processo de doença relatados 

por sobreviventes de cancro hematológico 

 

 

Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica 

Cátia Rosa da Silva Mendes 

 

 

 

Dissertação apresentada para a obtenção do Grau de Mestre em 

Psicologia Clínica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, Departamento de Educação e Psicologia, sob a 

orientação da Professora Doutora Sónia Remondes Costa 

 

 

Vila Real, junho de 2020



 
 

 
 

iii 
  



 

iv 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até onde conseguimos discernir, o único 

propósito da existência humana é acender 

uma luz na escuridão da mera existência 

Carl Jung



 
 

 

v 
  



 
 
 

 

vi 
  

Agradecimentos 

Aos meus pais pelo seu apoio incondicional, por lutarem sempre por mim e 

para mim, por me permitirem que abrisse horizontes e me concretizasse sempre. 

Pelos ensinamentos de vida que me transmitiram. 

Aos meus irmãos pelos abraços nos dias de cansaço, pela ternura e paciência 

que sempre tiveram comigo. Pelo amor que me oferecem a cada dia. 

Ao meu namorado, meu porto de abrigo, meu suporte incondicional. Pelo seu 

amor, pela sua paciência e por me lembrar quem eu sou e quanto valho 

principalmente quando tudo parece correr mal. Pela paciência nos momentos de 

desespero e pelo ombro sempre disponível para mim. 

Às minhas amigas, Débora e Bia. Agradeço-lhes por serem a calma quando 

tudo à volta era turbilhão. Pelas partilhas de experiências, pelos conselhos a toda a 

hora, pela demonstração de amor em todos os momentos. Pelos risos e pelo choro em 

conjunto. 

Às companheiras de viagem, Rita e Sara, pela preocupação e pela força. Por 

acreditarem em mim e nunca se esquecerem de o dizer. Pelas palavras certas nos 

momentos certos. Por serem amigas e mostrarem sempre o significado de amizade. 

À professora Sónia, minha inspiração, a minha escolha para me acompanhar 

nesta viagem, a certeza de um apoio incondicional. Pela disponibilidade e pelo ser 

humano magnifico. Por me relembrar, sempre, das minhas capacidades, por me 

instruir e mostrar os caminhos mais iluminados. Uma estrela guia que levarei para 

sempre no meu coração.  

À professora Elisa pelos ensinamentos, pela disponibilidade, pela doçura com 

que me recebeu e por me fazer sentir em casa. Sem ela este percurso teria sido mais 

penoso. 



 
 
 

 

vii 
  

À doutora Mónica, pela amiga que se mostrou ao longo da última etapa 

académica, por se preocupar, por se fazer presente mesmo estando ausente. Por nunca 

se esquecer de mim e por reconhecer sempre que precisei de ser ouvida e 

aconselhada. 

À APLL pelo trabalho desenvolvido junto dos doentes e sobreviventes de 

cancro hematológico. Dessa forma, permitiu que realizasse este estudo numa área de 

interesse e que me fez sentir realizada. 

 

  



 
 
 

 

viii 
  

Índice 

Lista de Siglas e Acrónimos ......................................................................................... xi 

Lista de Tabelas .......................................................................................................... xii 

Introdução Geral ............................................................................................................ 1 

PARTE I ....................................................................................................................... 4 

Resumo ...................................................................................................................... 6 

Abstract ...................................................................................................................... 7 

Introdução .................................................................................................................. 8 

Método ..................................................................................................................... 11 

Desenho de Investigação ...................................................................................... 11 

Objetivos .............................................................................................................. 11 

Questões de pesquisa ............................................................................................ 11 

Participantes ......................................................................................................... 11 

Instrumentos ......................................................................................................... 12 

Procedimentos de análise de dados ...................................................................... 13 

Resultados ................................................................................................................ 14 

Discussão ................................................................................................................. 23 

Conclusão ................................................................................................................. 33 

Referências Bibliográficas ....................................................................................... 36 

PARTE II ................................................................................................................... 41 

Resumo .................................................................................................................... 43 

Abstract .................................................................................................................... 44 



 
 
 

 

ix 
  

Introdução ................................................................................................................ 45 

Método ..................................................................................................................... 47 

Desenho de Investigação ...................................................................................... 47 

Objetivos .............................................................................................................. 47 

Questões de pesquisa ............................................................................................ 48 

Participantes ......................................................................................................... 48 

Instrumentos ......................................................................................................... 48 

Procedimentos de análise de dados ...................................................................... 49 

Resultados ................................................................................................................ 50 

Discussão ................................................................................................................. 53 

Conclusão ................................................................................................................. 56 

Referências Bibliográficas ....................................................................................... 59 

Considerações Finais ................................................................................................... 62 

Referências Gerais ....................................................................................................... 65 

Anexos ......................................................................................................................... 67 

  

  



 
 
 

 

x 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

xi 
  

Lista de Siglas e Acrónimos 

APLL – Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas 

LPCC – Liga Portuguesa Contra o Cancro 

PLL - People 

NCI – National Cancer Institute 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

  



 
 
 

 

xii 
  

Lista de Tabelas 

Tabela 1 

Sistema de Categorias dos ganhos e benefícios do processo da doença…………….51



 
 

 

xiii 
  

 

 

 



 
 

 

1  

Introdução Geral 

A taxa de sobrevivência do cancro tem aumentado em todo o mundo. Isto deve-

se tanto ao desenvolvimento tecnológico e científico que permite uma deteção mais 

precoce e ao combate mais eficaz à doença, quanto à maior consciencialização e 

preocupação do ser humano para com o seu estado de saúde (Lusa, 2018). 

O cancro é a segunda causa de morte no mundo. Em 2015 causou 8,8 milhões de 

mortes. Ou seja, cerca de uma em cada seis mortes no mundo são causadas por esta 

doença (OMS, 2018). Segundo dados do Registo Oncológico Nacional (RON), em 

2010, 46724 foram diagnosticados com doença oncológica, dos quais 2711 dos casos se 

encontravam localizados nos gânglios linfáticos (RORENO, 2016). Em 2017, em 

Portugal, foram registados 100 000 doentes de cancro e 500 000 sobreviventes (LPCC, 

2017).  

Mullan (1985) é referido como o primeiro autor a utilizar o conceito de 

sobrevivente de cancro, destacando-lhe o dinamismo e a impossibilidade de 

delimitação, uma vez que, a doença interfere nos vários aspetos da dimensão humana e 

da sua vida, implicando a pessoa que padece, a família, os cuidadores, e todos os que 

estão próximos e partilham desta experiência, considerados muitas vezes de 

sobreviventes secundários (Mullan, 1985 cit in Pollack, Rowland, Crammer, & 

Stefanek, 2009). Mullan afirmava ainda, que ser sobrevivente é conceito dinâmico ao 

qual não se podia colocar limites. Uma vez que a doença oncológica é mais que um 

diagnóstico, representa também uma experiência global que modifica o significado de 

vida do próprio e da família (Mullan cit in Pinto & Pais-Ribeiro, 2007). O National 

Cancer Institute (NCI) define que um individuo é considerado sobrevivente desde o 

momento que é diagnosticado com cancro até ao final da sua vida. Ainda assim, 
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conceito de sobrevivente de cancro não é consensual, embora esteja associado à 

mudança do prognóstico da doença oncológica.  

No presente estudo, o conceito a ter em conta será o de Pinto e Pais-Ribeiro 

(2007), que defende que é a pessoa que define sobrevivência e dá significado à própria 

experiência de acordo com a avaliação de parâmetros subjetivos como a qualidade de 

vida e bem-estar. Os mesmos autores referem que o conceito mais atual de sobrevivente 

é o de uma pessoa a quem foi diagnosticada a doença e acabou os tratamentos previstos, 

estando sem evidências da presença da doença (Pinto & Pais-Ribeiro, 2007; Pinto & 

Ribeiro, 2010). 

A doença oncológica representa um desafio ao equilíbrio psicológico do doente 

e pode causar descontinuidade na forma como as pessoas se relacionam consigo e com o 

mundo (Ahmadi, Tavares, Matos, Tomás, & Ahmadi, 2019). Para Pinto e Pais-Ribeiro 

(2007), os problemas com que os sobreviventes de cancro são confrontados tratam-se de 

encontrar um significado para o cancro na própria vida (dadas as mudanças físicas, 

sociais e intrapsíquicas), encontrar um lugar para o cancro na sua vida (que pode 

assumir como qualquer outra ocorrência no continuum de vida, ou assumir uma 

relevância significativa na definição do self),  lidar com as consequências dos 

tratamentos que aparecem a curto, médio e longo prazo, e os problemas nas relações 

com os outros e no lidar com a ameaça de recidiva e/ou morte. 

Com o intuito de compreender como os sobreviventes de cancro representam e 

quais os significados que atribuem à doença, no momento presente, a nossa investigação 

subdivide-se em dois estudos. O primeiro pretende perceber como descrevem os 

sobreviventes de doenças oncológicas do sangue, o diagnóstico e a trajetória processual 

da doença no momento presente. O segundo tem como objetivo compreender que 
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significados atribuem os sobreviventes de cancro hematológico à experiência da doença 

e repercussões na construção do sentido de vida. 

Em primeiro lugar queremos perceber, como os sobreviventes de cancro hemato-

oncológico representam a trajetória processual da doença, desde o diagnóstico, passando 

pelos tratamentos até à remissão. E à luz desta evocação retrospetiva compreender quais 

as vivências mais dolorosas, bem como, os amortecedores do impacto, que possam ser 

relevantes e ser tidos em conta na prestação dos cuidados de saúde oferecidos a doentes 

em fase ativa da doença, isto por um lado. Por outro, ficar a conhecer melhor a vivência 

do sobrevivente, nesta condição da doença, procurando fornecer indicações que 

permitam melhorar a intervenção junto dos sobreviventes, acreditando que este poderá 

também representar um grupo sofredor e com necessidades específicas, e eliminar 

algumas lacunas existentes na literatura, pela falta de estudos e por se focar apenas nos 

aspetos negativos associados à doença hemato-oncológica. 
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Resumo 

A doença oncológica é um problema à escala mundial. Esta doença é muito 

receada, por ser complexa, associada a muitos mitos e crenças e pelas repercussões 

negativas nos diferentes níveis, nomeadamente no plano somático, psíquico e social. 

Como objetivo específico de perceber como descrevem os sobreviventes de doenças 

oncológicas do sangue, o diagnóstico e a trajetória processual da doença, foi elaborada 

uma investigação de cariz qualitativo com a participação de 50 sobreviventes. A recolha 

dos dados foi realizada através da análise documental do livro Somos Todos Heróis da 

autoria da Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas (APLL) e o tratamento de 

dados através da análise de conteúdo. As reminiscências do processo de doença mais 

lembradas pelos sobreviventes de cancro hematológico foram o dia da comunicação do 

diagnóstico, vivenciado com uma carga emocional principalmente negativa usando 

metáforas como um tsunami e uma batalha. Os doentes descreveram ainda a doença 

como impactante nos domínios de vida físico, familiar, social, vida profissional, no 

projeto e estilo de vida e nas vivências emocionais. A principal estratégia de coping 

utilizada foi o suporte social. Este estudo pretende auxiliar os profissionais de saúde na 

delineação de estratégias de intervenção mais eficazes e baseadas nas dificuldades que 

os doentes enfrentam. 

Palavras-chave: sobreviventes; reminiscências; diagnóstico; impacto; estudo 

qualitativo 
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Abstract 

The oncologic disease is a world scale problem. This disease is very feared, because of 

it´s complexity, associated with various myths and beliefs and it’s negative 

repercussions to various levels, namely in the somatic plane, psychic and social. In 

order to understand how they describe the cancer of blood survivors, the diagnostic and 

the procedural trajectory of this disease, a qualitative investigation with the participation 

of 50 survivors was elaborated. The data research was through a documentary analysis 

of the book “Somos todos Heróis” by Portuguese Leukemia and Lymphoma 

Association (APLL) and the treatment of data’s through a content analysis. The 

reminiscences of the disease process most remembered by hematologic cancer survivors 

were the day of the diagnosis communication, experiencing with an emotional charge 

mostly negative, describing those experiences by using metaphors like a tsunami and a 

battle. Also, the patients described the disease as impacting in the domains of physical 

life, familiar, social, professional life, their lifestyles and emotional experience. The 

main coping strategy used is related to the social support. This study aims to assist 

health professionals in designing more effective intervention strategies and based on the 

difficulties that patients face. 

Key-words: survivors; reminiscences; diagnosis; impact; qualitative study. 
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Introdução 

A doença oncológica é um problema de saúde mundial (Sette & Capitão, 2018). 

É um acontecimento difícil, causador de sofrimento, suscetível de comprometer a 

integridade psíquica e corporal (Palacios-Espinosa, Lizarazo, Moreno, & Ospino, 2015). 

Apenas a palavra “cancro” assusta, sendo-lhe incutido um estigma negativo, 

dada a ameaça à vida, o medo da morte e o comprometimento da qualidade de vida 

durante o processo da doença, que obriga os pacientes a adaptarem-se às alterações na 

sua vida normal, vivenciando constantes anomalias e irregularidades (Pujol, Mérel, & 

Arnaud, 2014; Sarker et al., 2017). Esta doença é muito temida, pela sua complexidade, 

rodeada de mitos e crenças, mas também pelas repercussões negativas a todos os níveis 

sendo temível no plano somático, psíquico e social (Teodoro, 2013). 

Os sobreviventes do cancro são expostos a contínuos desafios físicos e 

emocionais que iniciam desde o momento do diagnóstico. As principais formas de 

tratamento, como a cirurgia, radioterapia e quimioterapia, embora contribuam para uma 

evolução favorável da doença, constituem igualmente novas fontes de sofrimento para 

os doentes (Sobral, 2006). Tal incide de forma negativa na qualidade de vida dos 

mesmos uma vez que experimentam pensamentos e sentimentos intrusivos sobre a 

reincidência da doença, procuram novos sinais do adoecer, interpretam sensações 

corporais como sinal de recorrência e dessa forma, experienciam o declínio na 

qualidade de vida, associada à fragilidade física, funcional, cognitiva, emocional e 

social (Campo, Wu, Austin, Valdimarsdottir, & Rini, 2017; Mutsaers et al., 2016). Por 

exemplo, os sobreviventes de linfoma não Hodgkin vivenciam consequências tardias do 

tratamento do cancro como a depressão e ansiedade que afetam a sua qualidade de vida 

(Sarker et al., 2017). Os idosos que sobrevivem a esta doença, manifestam também 

dores, fadiga, insónias e perturbações de humor, impactando negativamente o bem-estar 
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desta população (Carneiro, Humboldt, & Leal, 2014).  A probabilidade de abandono do 

emprego por parte dos doentes, a preocupação financeira, escassez de emprego após a 

doença e ter alguém dependente de si, no momento do diagnóstico, são fatores que 

poderão prejudicar o bem-estar (Catt, Starkings, Shilling, & Fallowfield, 2017; Esser, 

Kuba, Götze, & Mehnert, 2017). 

Assim, perante as limitações impostas ao longo do processo de doença, os 

recursos pessoais e processos habituais de resolução de problemas são avaliados como 

insatisfatórios. Por esse motivo, existe a necessidade de voltar a uma situação de 

equilíbrio, ou seja, que o paciente recorra a estratégias de coping (Pinto, 2007; 

Szczepanik et al., 2018).  

“As estratégias de coping são responsáveis pela forma ou capacidade de lidar 

com os acontecimentos sentidos como stressantes. … Estas estratégias permitem 

assim restabelecer um controlo sobre a situação causadora de stresse, sendo uma 

regulação emocional para alcançar o equilíbrio e o bem-estar subjetivo do 

sujeito” (Teodoro, 2013, p.7). 

Perante uma circunstância ameaçadora da vida, o ser humano pode eliminar ou 

alterar o acontecimento, encontrar um significado ou regular o sofrimento causado pelo 

mesmo. Há evidências que os sobreviventes mais resilientes apresentam menos 

sintomas depressivos e tal pode ser justificado pelo facto de se revelarem mais capazes 

na gestão de emoções negativas promovendo uma melhor adaptação psicológica 

(Campo et al., 2017). Os pacientes mais otimistas e com melhor autoestima apresentam 

mais bem-estar (Carneiro et al., 2014). 

A regulação emocional apresenta também um contributo no que concerne à 

saúde e bem-estar psicológico em geral. As pessoas mais reguladas emocionalmente 

vivenciam a experiência oncológica de forma mais positiva e reduz o impacto 
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psicológico derivado da mesma (Swash, Bramwell, & Hulber-Williams, 2017).  Lidar 

com uma doença oncológica é muito doloroso, e procurar um sentido e conforto na 

espiritualidade e na religião atenua o stresse causado pela dor e pelas mudanças 

consequentes da doença. Os doentes podem transferir a sua responsabilidade para Deus 

ou um “Ser Supremo”, acreditando ser essa a sua vontade, ou que existe um propósito 

para a dor, tornando o fardo da doença mais suportável (Sampaio & Siqueira, 2016). A 

dimensão espiritual é descrita como sendo relevante na atribuição de significado ao 

sofrimento provocado por uma doença crónica, e também como um recurso de 

esperança face às mudanças no estado de saúde (Pinto, 2007). 

 O suporte social é referido pela literatura como o mecanismo de coping mais 

utilizado pelos doentes oncológicos bem como o mais eficaz. O suporte social é um 

construto multifacetado e dinâmico que pode ser avaliado em três dimensões: 

emocional, instrumental e informacional. A primeira diz respeito à perceção de 

afetividade, sentir-se amado e que os outros se preocupam consigo. A vertente 

instrumental abrange a perceção de ajuda de forma prática, por exemplo, a nível 

financeiro e acompanhar ao médico. O suporte informacional inclui o acesso a 

informações pertinentes, em determinadas situações, relacionadas à tomada de decisão. 

Alguns estudos empíricos sugerem que a satisfação com o suporte social 

proporciona alívio nas perturbações emocionais, como a depressão; melhora a 

adaptação psicológica e a capacidade de lidar com o stresse e, consequentemente, 

auxiliam no processo de recuperação da doença e na melhoraria da qualidade de vida 

em pacientes oncológicos (Sette & Capitão, 2018). Desta forma, pode indicar-se 

preditores de qualidade de vida associados à satisfação com o apoio social e com o uso 

de serviços de suporte e outros associados ao significado dos estilos de coping, 

autoeficácia ou à avaliação global do stresse (Esser et al., 2017).  
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Método 

Desenho de Investigação 

Considerando as questões e objetivos de investigação, o presente projeto segue 

um desenho de investigação de metodologia qualitativa. Quando se pretende estudar 

representações e significados, neste caso concreto, a vivência da experiência de doença 

relatada por sobreviventes de cancro, a metodologia qualitativa revela-se a mais 

indicada. Esta permite aprofundar a questão a ser investigada para que se possa perceber 

com maior riqueza o fenómeno estudado, dada a sua complexidade e forte carga 

subjetiva (Évora, 2006). 

Objetivos 

O presente estudo tem como objetivo estudar as reminiscências, representações e 

significados dos sobreviventes de cancro hematológico em relação ao processo de 

doença. Como objetivo específico pretende-se perceber como descrevem os 

sobreviventes de doenças oncológicas do sangue, o diagnóstico e a trajetória processual 

da doença.  

Questões de pesquisa 

Face aos objetivos propostos, assumem-se três questões de pesquisa que 

orientam a investigação: (QP1) Como percecionaram e reagiram emocionalmente à 

comunicação do diagnóstico? (QP2) Como descrevem o impacto que a doença e o 

tratamento tiveram na sua vida e vivência emocional (associada)? (QP3) Quais as 

estratégias que foram utilizadas para lidar com a doença? 

 

Participantes 
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O presente estudo é constituído por 50 dos participantes que partilharam o seu 

testemunho das vivências da doença hemato-oncológica no livro Somos Todos Heróis 

(APLL, 2016). O livro conta com o testemunho de 57 pessoas, ainda assim, sete 

testemunhos foram retirados da análise por não respeitarem o critério imposto pelo 

conceito de sobrevivente assumido no estudo. O presente estudo assume que um 

sobrevivente se trataria de uma pessoa diagnosticada com cancro e que acabou os 

tratamentos e cuja doença se encontra controlada (Pinto & Ribeiro, 2010). Os 

participantes têm idades compreendidas entre 22 anos e 69 anos, dos quais 40 são do 

sexo feminino e 10 do sexo masculino. 

Instrumentos 

Livro “Somos Todos Heróis”: Como fonte documental foi utilizado o livro 

“Somos todos heróis”. Este reúne 57 testemunhos de sobreviventes de doença maligna 

do sangue (leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, linfoma não Hodgkin, entre outras). 

O livro, organizado pela Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas (APLL) tem 

como missão a partilha de testemunhos de luta e sobrevivência hemato-oncológica, com 

o objetivo de encorajar e ancorar a esperança daqueles que enfrentam a mesma 

experiência. Para além dos testemunhos da doença, e de forma a oferecer uma ajuda 

mais completa, o livro conta ainda com contribuições de especialistas em psicologia 

oncológica, com o intuito de orientar na leitura e compreensão do livro, bem como, no 

fornecimento de informações, com vista a ajudar doentes e familiares a ajustarem-se ao 

processo de doença. Para além destes o livro conta ainda com contribuições de outros 

especialistas (psicólogos clínicos, médicos oncologistas e membros da APLL). Desta 

forma, a obra reúne duas visões da experiência de doença: a visão dos que a sofrem e 

enfrentam e a dos que tratam e cuidam das suas consequências físicas psicológicas 

(APLL, 2016; PPL, 2016). 
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Procedimentos de análise de dados 

Análise Documental- Os dados foram recolhidos seguindo a análise documental. 

Esta técnica consiste em identificar, verificar e apreciar os documentos com uma 

finalidade específica. A análise documental deve reproduzir um retrato da fonte original 

que permita a localização, identificação e organização e avaliação das informações 

contidas no documento. A sua vantagem é o baixo custo e a estabilidade das 

informações uma vez que não altera o ambiente ou os sujeitos. A desvantagem desta 

técnica prende-se com o facto da falta de vivência do acontecimento que permitiria uma 

melhor representação e com a falta de objetividade (Souza, Kantorski, & Luis, 2011). O 

documento analisado trata-se do livro “Somos todos Heróis”, publicado em 2016 

(Editora Oficina do Livro), pela APLL. 

Análise de Conteúdo- Os dados foram analisados através da análise de conteúdo. 

Esta é uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra proporcionando a produção 

de inferências do conteúdo das comunicações de um texto (Caregnato & Mutti, 2006). 

Tem como propósito descrever e representar o conteúdo dos documentos de uma forma 

distinta da original objetivando a transformação das informações, tornando-as mais 

compreensíveis facilitando sua consulta e referenciação (Souza et al., 2011). Assim, o 

texto é uma forma de expressão do individuo onde o analista procura categorizar as 

unidades de texto que se repetem (palavras ou frases) deduzindo uma expressão que as 

represente (Caregnato & Mutti, 2006). A análise de conteúdo associa as construções 

semânticas (significantes) com as construções sociológicas (significados) dos textos e 

articula a superfície dos mesmos com os fatores que indicam as suas características 

(variáveis psicossociais, contexto cultural, contexto e processo de produção da 

mensagem) (Cappelle, Melo, & Gonçalves, 2011).  
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Software QSR NVivo 12- O Nvivo versão 12 foi o software utilizado para a 

análise dos dados das entrevistas. Este software permitiu criar categorias, codificar, 

controlar, filtrar, pesquisar e questionar os dados, a fim de dar resposta às principais 

questões de investigação. O Nvivo assenta em conceitos como: fontes de informação; 

codificação, que permite reunir os dados recolhidos; Classificação do nó, que possibilita 

o registo informações sobre pessoas e lugares (Lage, 2011). 

Resultados 

De seguida serão apresentados os resultados neste estudo. Nesse sentido, para 

facilitar a compreensão, foram consideradas as categorias centrais (a bolt e itálico), 

subcategorias pertinentes (a bolt) e categorias descendentes das subcategorias (a 

sublinhado). As informações relativas ao número de referências em cada categoria e 

subcategoria emergentes, são apresentadas entre parenteses.  

Tendo em conta a primeira questão de pesquisa “como percecionaram e 

reagiram emocionalmente à comunicação do diagnóstico?”, percebemos que dentro 

da categoria central diagnóstico, o dia do diagnóstico foi a subcategoria mais indicada. 

Começamos por descrever a perceção subjetiva dos sobreviventes relativamente ao dia 

do diagnóstico (ver anexo 1). Assim, compreendemos que os participantes 

percecionaram o diagnóstico como algo grave (2 ref) (e.g. “…percebi imediatamente 

que poderia ser algo grave e claro que autorizei”; um castigo (1 ref) (e.g. “Será 

alguém merecedor de semelhante castigo?”); um desafio (1 ref) (e.g. “Aquando do 

veredicto, estava preparado para o ouvir e sempre o encarei cara a cara como um 

desafio ao meu corpo, à minha inteligência emocional e à minha resistência física”); 

um pesadelo (2 ref) (e.g. “Enfim, começou aí o pesadelo.”); uma provação (1 ref) (e.g. 

“Tinha 16 anos quando começou esta provação na minha vida”); uma sentença (5 ref) 
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(e.g. “Do meio do caos emocional e físico em que me encontrava relembro ainda hoje o 

dia em que me sentenciaram o destino”); tortura (1 ref) (e.g. “Infelizmente, toda esta 

tortura estava longe de acabar”); um descontrolo sob si próprio (1 ref) (e.g. “o 

primeiro contacto com a doença, a terrível perceção de que a vida que programámos e 

que desenhámos para nós, afinal está a seguir por um caminho que não fazia parte dos 

nossos planos!”); referindo o diagnóstico como inimaginável (1 ref) (e.g. “Há alturas 

na vida em que somos confrontados com o inimaginável…”, que o mundo caiu aos pés 

(2 ref) (e.g. “andas no teu dia-a-dia, como se o mundo tivesse caído a teus pés e o chão 

se tivesse aberto diante dos teus olhos incrédulos!”) ou que o mundo fugiu dos pés (1 

ref) (e.g. “Naquele momento parece que o mundo me fugiu dos pés…”). Outros 

sobreviventes perceberam ainda o dia do diagnóstico como pior dia da vida (4 ref) (e.g. 

“12 de fevereiro de 2010, o pior dia da minha vida”), com a pior notícia que haviam 

recebido (2 ref) (e.g. “recebi a pior notícia que alguma vez tinha imaginado…estava 

com cancro”), percebendo-o como um prenúncio de morte (9 ref) (e.g. “eu tinha o 

pressentimento que cada minuto de espera poderia ser o último da minha vida.”) e 

assumindo uma carga negativa da palavra cancro (4 ref) (e.g. “A palavra CANCRO é o 

que existe de mais assustador em todo este processo”).  

Face ao diagnóstico, ainda referente à subcategoria dia do diagnóstico, os 

sobreviventes descreveram reações emocionais imediatas (ver anexo 1), recordando em 

maior número emoções de conotação negativa (62 ref), o choque (12 ref) (e.g. “Foi o 

maior choque da minha vida.”); desespero (2 ref) (e.g. “No início senti-me 

desesperada…”); emoções dolorosas (6 ref) (e.g. “Corri para o laboratório aos gritos, 

a chorar, a berrar pelo meu filho”) e emoções indiscritíveis (2 ref) (e.g. “…chorei 

tanto, tudo o que senti é impossível de descrever”); o espanto (3 ref) (e.g. “Fiquei 

espantada!”); impotência (4 ref) (e.g. “Por um lado, senti revolta, desespero, 
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impotência…”); medo (9 ref) (e.g. “Fiquei gelada, com medo, e a fazer perguntas.”); 

pânico (3 ref) (e.g. “Tremia e o pânico era visível.”); preocupação (1 ref) (e.g. “mas 

não tinha conhecimento de como lidar com uma situação destas na primeira pessoa”); 

revolta (3 ref) (e.g. “…senti-me revoltada…”); tortura (1 ref) (e.g. “Fui rapidamente 

encaminhada… até lá foi uma tortura…”); tristeza (7 ref) (e.g. “foi um misto de 

felicidade e de tristeza: Linfoma não Hodgkin B do mediastino”); vulnerabilidade (3 

ref) (e.g. “Ainda hoje relembro desde o início aquele novembro de 2006 e quão somos 

vulneráveis quando confrontados com uma grave doença.”) e preocupação com o 

sofrimento dos outros (7 ref) (e.g. “Queria tanto não ter de lhes contar, queria tanto 

não os fazer sofrer!”). Ainda assim, três participantes relataram reações emocionais de 

conotação positiva, como alívio (e.g. “Por outro lado, também percecionei a notícia 

como uma lufada de ar fresco, porque finalmente estava próximo o dia em que em iria 

começar o tratamento”); felicidade (e.g. “…já me tinham falado nessa hipótese, foi um 

misto de felicidade e de tristeza…”) e tranquilidade (e.g. “Aquando do veredicto, estava 

preparado para o ouvir e sempre o encarei cara a cara”). 

Para dar resposta à questão de pesquisa “como descrevem o impacto que a 

doença e o tratamento tiveram na sua vida e a vivência emocional (associada)?”, 

analisamos a categoria central impacto da doença/tratamento. Dentro desta percebemos 

que processo de doença teve impacto a nível físico (106 ref) (ver anexo 1), onde se 

englobam os efeitos secundários dos tratamentos (75 ref) (e.g. “e comecei a receber 

tratamentos de quimio, tive todos os efeitos secundários; febres, vómitos, diarreias, 

feridas em todas as mucosas, unhas a cair, pele e, claro, o cabelo.”) e alterações na 

imagem pessoal/autoimagem (31 ref) (e.g. “a quimioterapia provoca alteração da 

imagem (alopecia, edemas e até um cheiro corporal característico) e consequentemente 

uma diminuição da autoestima.”);  impacto na família (12 ref) (ver anexo 1), sentido 
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na alteração de papeis (4 ref) (e.g. “De um momento para o outro, de pilar familiar 

transformei-me num pesado fardo que a minha mulher e a minha família tinham de 

carregar”); na dependência dos outros (2 ref) (e.g. “É nestas alturas da vida que 

constatamos que, realmente, somos mesmo pequenos, porque ficamos dependentes 

totalmente de terceiros”); ao passar as festividades no hospital (2 ref) (e.g. “Lá passei o 

aniversário da minha mulher, o Natal e as Festas todas.”); interrupção da 

amamentação (1 ref) (e.g. “Tive de me preparar psicologicamente para deixar de 

amamentar, pois iria começar os ciclos de quimioterapia.”); interrupção da gravidez (1 

ref) (e.g. “Deus, a Fé, são testemunhas do que nos custou a perda, a mim e ao pai.”) e 

na separação dos familiares (2 ref) (e.g. “O tempo que “perdi” dos primeiros anos de 

infância do G. foi o que mais me marcou no meio de tanta coisa.”); impacto na vida 

profissional (9 ref) (ver anexo 1) (e.g. “Seguem-se os tratamentos, o deixar o trabalho 

durante cerca de um ano”); impacto no estilo de vida (17 ref) (ver anexo 1) (e.g. “Ou 

seja, tive que readaptar todo o meu estilo de vida.”); impacto no projeto de vida (16 

ref) (ver anexo 1) (e.g. “Estava a fazer planos para casar em 2013, já tinha tudo 

programado. Pensei cancelar tudo, mas o meu noivo não deixou.”) e impacto a nível 

social (4 ref) (ver anexo 1) (e.g. “não saía de casa, não pude ir de férias, não podia 

fazer quase nada, e eu que tenho imensa força de vida, adoro viver, adoro estar com 

muita gente, tudo me foi retirado pela maldita doença.”).  

Esta experiência teve também impacto refletido a nível da vivência emocional 

(ver anexo 1) com predominância de emoções de conotação negativa (100 ref), 

nomeadamente a angústia (8 ref) (e.g. “foi isto que se passou durante 6 meses de muito 

sofrimento e muita angústia.”); ansiedade (8 ref) (e.g. “Claro que tinha os meus 

momentos de desânimo, de choro, de ansiedade, de angústia, mas tentei manter sempre 

a alegria e o pensamento positivo.”); cansaço (1 ref) (e.g. “Correu tudo lindamente, 
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andava cansada, mas não parava em casa”); choque (1 ref) (e.g. “Para além da queda 

do cabelo, que é um choque e as dores no corpo horríveis, o nosso sistema imunitário 

fica muito fraco”); depressão (2 ref) (e.g. “O estado depressivo ajudou de forma 

singular a deteriorar ainda mais a minha saúde física”); desânimo (1 ref) (e.g. “Claro 

que tinha os meus momentos de desânimo…”); desespero (3 ref) (e.g. “vejo retratado 

todos os acontecimentos, os bons e maus momentos, momentos de desespero, dor e 

aflição”); desilusão (1 ref) (e.g. “Já em 2012, após exames de rotina, voltei a ter uma 

desilusão.”); emoções dolorosas (14 ref) (e.g. “Há coisas de que só se pode falar 

quando já não doem …”); fragilidade (2 ref) (e.g. “Senti-me tão pequena e frágil”); 

irritação (1 ref) (e.g. “Sentia-me irritado nos primeiros dez dias…”); medo (22 ref) (e.g. 

“Neste processo todo, tive muitos medos e tenho…”); pânico (1 ref) (e.g. “Outra etapa 

terrível para mim, talvez a pior de todas: “paniquei” completamente no isolamento”); 

pequenez/insignificância (3 ref) (e.g. “Senti-me tão frágil, tão insignificante como um 

grãozinho de areia no meio de uma tempestade.”); preocupação com o sofrimento do 

outro (13 ref) (e.g. “Eu não podia deixar que ele sentisse o que se passava realmente e 

assim vivi este período da minha vida da forma mais normal possível.”); raiva (1 ref) 

(e.g. “tive o momento da não aceitação, da raiva”); revolta (5 ref) (e.g. “Há um 

sentimento que me acompanha: a revolta, e quem disser que não o sente está a 

mentir.”); saudade (1 ref) (e.g. “As saudades de casa eram muitas”); sofrimento (2 ref) 

(e.g. “Foram cinco meses muito intensos, de muito sofrimento que não se deseja a um 

inimigo.”) e tristeza (8 ref) (e.g. “eu sorria e fazia sorrir mas, por dentro, a minha alma 

estava tão triste”). Ainda assim, alguns participantes referiram outras emoções, estas de 

conotação positiva (8 ref) como o caso da alegria (2 ref) (e.g. “…dias difíceis e dias de 

muita alegria…”); do bom humor (1 ref) (e.g. “consegui estar sempre bem, de bom 

humor, apesar da situação em que me encontrava.”); felicidade (2 ref) (e.g. “…falado 
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nessa hipótese, foi um misto de felicidade e de tristeza…”); força (1 ref) (e.g. “Tive 

força, ânimo, alegria…”); paciência (1 ref) (e.g. “Tive (…), paciência e sempre, sempre 

um sorriso no rosto…”) e tranquilidade (2 ref) (e.g. “vivi todo o processo com muita 

paz, tranquilidade”). 

Respondendo à terceira questão de pesquisa “quais as estratégias que foram 

utilizadas para lidar com a doença?”, compreendemos que os participantes utilizaram 

mecanismos de coping (ver anexo 1) associados à adaptação/aceitação (43 ref) (e.g. 

“Ao aceitarmos que é para nós, nem fazem ideia de como ajuda.”); ajuda e esperança 

(56 ref) englobando a confiança na medicina (12 ref) (e.g. “decidi o seguinte: nunca 

questionar, confiar na medicina, nos médicos, não fazer muitas perguntas”); esperança 

(40 ref) (e.g. “Sempre me consegui manter cheia de força e de esperança e aceitei a 

doença.”) e altruísmo (8 ref) (e.g. “Tantas horas sem fazer nada? Solução: pintar as 

unhas às senhoras que estavam na sala naquele dia. Pelo menos consegui uns sorrisos 

extra, para além de estar sempre a tentar falar com quem me dava troco.”); atitudes 

positivas (57 ref) como atividades prazerosas (15 ref) (e.g. “Sempre que podia ia ao 

jardim de manhã e à tarde, recuperar energia (…) beber uma água já que café não 

podia”); exprimir ânimo positivo (14 ref) (e.g. “Eu faria a minha parte seguindo os 

tratamentos e as indicações médicas à risca com vontade e bom ânimo.”); o uso de 

maquilhagem (1 ref) (e.g. “O cabelo nunca caiu na totalidade, mas o rímel e o batom 

faziam parte da indumentária para estar mais coradinha e ter sempre a autoestima em 

alta.”); pensamento positivo/atitude positiva (21 ref) (e.g. “Tinha uma força interior 

que não sei de onde vinha, mas que me fazia pensar que de cada vez que fazia quimio 

não era mais uma, mas menos uma e que tudo iria correr bem.”); relativizar (2 ref) 

(e.g. “Relativizar, cancro é cancro, mas sempre está ao nosso lado alguém pior do que 

nós.”); sentido de humor (3 ref) (e.g. “Hoje é o dia que eu e a auxiliar de cardiologia 



 
 

 

20  

nos rimos desse momento do Dioguinho. A “Miss Cagarolas” era parecida com o 

Diogo. Confesso que ainda hoje não conheço a minha sósia!”) e viver o presente (1 ref) 

(e.g. “descobrimos um remédio muito eficaz: concentrar esforços e pensamentos no dia 

seguinte, deixando o que vem a seguir para um dia depois.”).  

Relatam ainda um espírito de luta (57 ref) como enfrentar a doença pela família 

(9 ref) (e.g. “Tenho sentido, ao longo deste tempo, que não posso esmorecer e tenho 

necessidade de continuar em frente, primeiro por mim, e depois pelas minhas 

“Âncoras" sempre presentes (devo-lhes isso).”); a luta (31 ref) (e.g. “Agarrei-me ao 

que era mais importante na minha vida e lutei, lutei contra uma doença manhosa, que 

apareceu sem avisar e sem dor.”) e o uso de metáforas de guerra (17 ref) (e.g. “Hoje 

olho para trás e sinto que valeu a pena todo o sofrimento. Sei que as minhas 

“cicatrizes” são o meu troféu de uma guerra de David contra Golias.”). A 

espiritualidade (38 ref) (e.g. “sou uma pessoa de fé e desde o primeiro dia entreguei o 

meu destino nas mãos de Deus, aceitando o que poderia acontecer.”) foi também uma 

estratégia de coping muito utilizada para lidar com a doença. Além disso é referida a 

força interior (19 ref) nomeadamente a autoconfiança (3 ref) (e.g. “Não posso dizer que 

foram meses fáceis, mas posso afirmar que foram 8 meses de afirmação da minha 

coragem e confiança.”); a coragem (5 ref) (e.g. “(…)não queria acreditar, mas tive 

coragem, fui ao cabeleireiro, rapei o cabelo e comprei uma peruca muito parecida ao 

meu corte e cor de cabelo.”) e a resiliência (9 ref) (e.g. “(…)mas as suas palavras não 

me transmitiram medo, mas antes resiliência e força psicológica.”).  

A negação/evitamento (16 ref) foi também um mecanismo referido, 

nomeadamente o isolamento (1 ref) (e.g. “Durante os primeiros dez dias isolava-me e 

esperava que tudo voltasse ao normal.”) e a negação (14 ref) (e.g. “Tudo sem exceção 



 
 

 

21  

servia para ampliar o meu estado de negação ou, se quiserem, o não querer assumir 

que precisava urgentemente de ajuda.”). 

O suporte social percebido (ver anexo 1) pareceu influenciar positivamente o 

modo como os participantes lidaram com a doença. Este suporte foi subdividido em 

suporte social formal e informal. No primeiro englobam-se a APLL que apoiaram de 

forma emocional (3 ref) (e.g. “uma pessoa, quando fica doente, precisa muito da ajuda 

de toda a gente e aqui eu não pude ser atendida e tratada melhor porque melhor é 

impossível.”), informacional (2 ref) (e.g. “Terminei este capitulo da minha vida 

procurando associações onde me pudesse juntar a pessoas com o mesmo problema que 

eu (…) onde me deu e tem dado apoio em todos os aspetos”) e instrumental (6 ref) (e.g. 

“É o apoio que esta Associação me tem dado que me tem valido. Tenho gastos com 

óculos, casa, montanhas de medicamentos. Se não tivesse essa ajuda, estava 

desgraçada.”); os auxiliares que foram recordados como fonte de apoio emocional 

(e.g. “Mais do que aprender a tratar todo(a)s o(a)s (…) o(a)s auxiliares(…) pelo nome 

próprio, aprendi que eles sabem a exata medida do que sentimos todos os dias.”) (23 

ref), informacional (2 ref) (e.g. “não me trataram com se eu fosse um objeto, uma vez 

que esclareciam as minhas dúvidas de forma honesta, explicavam os procedimentos e 

mostravam constante disponibilidade e preocupação.”) e instrumental (4 ref) (e.g. “Os 

anjinhos de bata azul faziam o resto e a Dona L., senhora da limpeza, trazia de casa 

pão escuro e marmelada caseira para me mimar.”), os enfermeiros foram também 

referidos como figura de suporte emocional (21 ref) (e.g. “Não posso deixar de 

agradecer também a toda a equipa médica, de enfermagem  e de auxiliares do Serviço 

de Hematologia do Hospital. Sempre com um sorriso, com toda a paciência do mundo, 

sempre presentes.”) e informacional (2 ref) (e.g. “uma vez que esclareciam as minhas 

dúvidas de forma honesta”); e os médicos que contribuíram igualmente de forma 
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emocional (25 ref) (e.g. “Fui seguida no Hospital pelo maravilhoso, fantástico, 

incansável Dr., o meu anjo da guarda até hoje.”), informacional (4 ref) (e.g. “Foram 

uns conselhos sábios, que me ajudaram muito”) e instrumental (1 ref) (e.g. “fiz tudo 

naquela tarde com a ajuda dos meus colegas e dos médicos.”).  

Já na categoria do suporte social informal são indicados os amigos que 

suportaram de forma emocional (27 ref) (e.g. “Nessa altura, apercebi-me dos amigos 

que tinha, que me aceitaram de forma natural, não tendo aquelas palavras de 

misericórdia, mas conversas do quotidiano, conversas banais quando se está num 

grupo de amigos.”); o aumento da rede social, também com o contributo emocional (9 

ref) (e.g. “Conheci pessoas fantásticas, a quem só posso agradecer, cruzei-me com 

pessoas, ao longo desta jornada, que me ajudaram a ver que não era a única, que havia 

mais e muitos mais como eu.”); a família através do suporte emocional (43 ref) (e.g. “O 

tempo foi passando e, com o apoio da minha família, consegui estar sempre bem, de 

bom humor, apesar da situação em que me encontrava.”) e instrumental (12 ref) (e.g. 

“Quem assegurava todas as rotinas que uma casa exige era o meu marido, bem como a 

restante família próxima, que tudo fizeram para que nada me faltasse.”); e a rede de 

emprego/escolar que suportaram os participantes de forma emocional (1 ref) (e.g. 

“Continuei a trabalhar porque isso me fazia sentir mais forte (tive sempre um grande 

apoio, tanto dos chefes como dos colegas)”) e instrumental (1 ref) (e.g. “Graças ao 

meu coordenador de curso, professores e amigos de turma, consegui acompanhar as 

aulas através de vídeo-conferência e assim, nesse ano, consegui terminar a minha 

Licenciatura.”). 
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Discussão 

 A presente investigação objetivou perceber como descrevem os sobreviventes de 

doenças oncológicas do sangue, o diagnóstico e a trajetória processual da doença, no 

momento presente. Os resultados encontrados são bastante amplos, o que permitiu 

conhecer aspetos relevantes da vivência destes doentes. 

 Da análise efetuada aos testemunhos dos sobreviventes de cancro hematológico 

e mediante os objetivos específicos, percebemos que o momento de receção do 

diagnóstico foi experienciado com forte carga emocional, sendo por isso relatadas um 

vasto número de emoções, designadamente de conteúdo negativo (choque, desespero, 

emoções dolorosas e indiscritíveis, espanto, impotência, medo, pânico, preocupação 

consigo e com o sofrimento dos outros, revolta, tortura, tristeza e vulnerabilidade). As 

reações à doença são sempre subjetivas, dependendo do significado e perceção relativo 

às ameaças que esta representa (Lopes & Graveto, 2010). Teodoro (2013), refere que as 

reações emocionais mais comuns ao diagnóstico são: medo, desespero, angústia, 

impotência, raiva, amargura, hostilidade, ansiedade e/ou depressão, angústia, dor, 

fragilidade e instabilidade emocional devido às incertezas do processo de doença. 

Outros autores acrescentam ainda, o choque como resposta muito frequente à receção 

do diagnóstico (Neumayer, Aguiar, Sobrinho, & Gonçalves, 2018; Szczepanik et al., 

2018).  

 As emoções experienciadas poderão ser justificadas pela perceção imediata da 

gravidade da doença. No nosso estudo, os sobreviventes recordam o diagnóstico de 

forma totalmente negativa a ponto de considerarem ser o pior dia da sua vida e 

perceberem imediatamente o estigma negativo associado à doença diagnosticada e o 

contacto com a proximidade da morte (e.g. “Foi o maior choque da minha vida. A pior 

notícia que já me deram. O momento mais desconcertante e assustador que já vivi”). 
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Estes resultados confirmam a literatura que afirma que a comunicação de uma má 

notícia produz alterações negativas na expectativa de presente e/ou futuro da pessoa que 

a recebe (Lopes & Graveto, 2010). Assim, considera-se que descoberta de uma doença 

hemato-oncológica é arrasadora, uma vez que está associada a diferentes mitos e 

crenças que geram inseguranças, medos e, além disso, é frequentemente percecionada 

como sinónimo de morte (Lopes & Graveto, 2010; Szczepanik et al., 2018). Além disso, 

ao longo de diferentes estudos, é facilmente percebido o estigma negativo relativo ao 

cancro. Esta doença possui uma imagem social “abominável” e repugnante justificada 

pela impossibilidade de cura, pelo sofrimento físico e psicológico prolongado e pela 

perceção de sentença de morte (Teodoro, 2013; Reis, Olesiak, Quintana, & Farias, 

2018). 

 Podemos, desta forma, observar que o processo de doença foi bastante 

impactante para os sobreviventes. Estes relatam principalmente o impacto emocional 

mostrando-nos que a vivência foi experimentada de forma muito singular pelos 

sobreviventes, uma vez, que há testemunhos de emoções negativas, mas também se 

ressaltam testemunhos que experimentaram emoções positivas (alegria, bom-humor, 

felicidade, força, paciência e tranquilidade) (“Tenho que dizer que efetivamente desde o 

primeiro dia, 23 de março de 2012, até ao Natal passado, vivi todo o processo com 

muita paz, tranquilidade, conformada, aceitando sempre sem questionar nem qualquer 

revolta”). Estes resultados vão ao encontro da literatura onde se defende que o cancro 

tem impacto psicológico com a consequência de alterações na qualidade de vida do 

doente (Pereira, 2013). À doença, são frequentemente associados estados de tensão 

emocional, sentimentos de vulnerabilidade, tristeza, pânico, isolamento social, crises 

espirituais, medo e incerteza acerca do futuro, ansiedade, problemas no funcionamento 

cognitivo, na vida sexual, apetite e sono (Maia & Correia, 2008). A literatura aborda em 
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maior número o impacto negativo da doença. Ainda assim, o nosso estudo refere 

vivências positivas experienciadas em consequência da doença, sendo por isso um 

resultado inovador.  

Os nossos participantes referem, frequentemente as reminiscências do impacto 

da doença e tratamentos a nível físico, nomeadamente os efeitos secundários dos 

tratamentos. Além disso foram também referidos outros problemas de saúde em 

consequência da fragilidade do sistema imunitário (“Houve duas sessões de 

quimioterapia que não pude realizar por as defesas estarem baixas”).  Estes tornaram-

se limitadores para os doentes, principalmente pela vulnerabilidade a que estão sujeitos 

após cada sessão de tratamento. Szczepanik e colaboradores (2018), afirmam que 

decorrente dos tratamentos há inúmeros sintomas físicos com um potencial 

incapacitante temporário como a mucosite e a fadiga que tendem a agravar ao longo do 

processo. Reis e colaboradores (2018), acrescentam ainda que estes mesmos sintomas, 

tais como náuseas, cansaço, perda da vitalidade, perda da força, da energia, do apetite, 

bem como a dependência de ajuda externa e as repercussões emocionais poderão ainda 

influenciar negativamente outros domínios da sua vida, por exemplo a nível das 

relações com o mundo, com os outros e consigo. As alterações na imagem do doente 

foram igualmente relembradas como impactantes assumindo a perda da dignidade 

pessoal. Apesar de não ser apontado como o mais negativo do processo e ser recordado 

algumas vezes como algo insignificante, é assumido pelos participantes como 

responsável pela sua baixa autoestima (e.g. “Para além dos sintomas causados pela 

doença, a quimioterapia provoca alteração da imagem (alopecia, edemas e até um 

cheiro corporal característico) e consequentemente uma diminuição da autoestima”). 

Alguns autores indicam que os tratamentos oncológicos provocam frequentemente 

alterações na imagem corporal, consequência de uma vivência de perda (de órgão ou de 
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função) que poderá ter um impacto profundo na imagem que o sujeito possui de si, uma 

vez que, o corpo é parte daquilo que somos e uma base da nossa identidade (Reis et al., 

2018; Teodoro, 2013). 

 Compreendemos ainda que a doença teve impacto na família. Percebemos que 

os sobreviventes recordam principalmente a troca de papeis a que foram sujeitos, as 

alterações na dinâmica familiar, sentindo-se facilmente um estorvo pela dependência 

que mantinham dos outros. Além disso, recordam os momentos de internamento que os 

obrigava ao afastamento físico dos familiares. É ainda de salientar dois outros impactos 

familiares que foram referidos neste estudo e que dizem respeito à interrupção da 

gravidez e da amamentação. O diagnóstico de uma doença oncológica provoca 

mudanças e alterações nas rotinas, regras e rituais familiares, na redistribuição de papéis 

e no acréscimo de novas competências (Lopes & Graveto, 2010).  

Nesta fase, podem ocorrer dificuldades nos relacionamentos interpessoais, com o 

cônjuge e/ou com outras pessoas próximas, uma vez que há necessidade de estes 

desempenharem uma nova função, também as distribuições de papeis são reformuladas, 

alteram-se rotinas o que pode levar o doente a considerar-se como sobrecarga e culpado 

pela desorganização familiar (Szczepanik et al., 2018; Teodoro, 2013).  

Quando os pacientes têm filhos, estes representam uma preocupação adicional 

do problema de saúde. Por um lado, sentem necessidade de continuar A exercer as 

tarefas de parentalidade, como cuidado e proteção aos filhos. Por outro, sentimentos de 

angústia e impotência instalam-se, aquando das hospitalizações, designadamente, 

quando os filhos são ainda dependentes (Catt et al., 2017).  

Os nossos participantes relataram a necessidade de interromper a gravidez e a 

amamentação para que pudessem realizar os tratamentos com vista à cura. A literatura 
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refere que para muitas pessoas, o momento em que surge a doença é o mesmo onde 

existe a idealização do planeamento familiar e reprodutivo. Após o diagnóstico, estas 

idealizações são interrompidas uma vez que elevadas doses de quimioterapia podem 

levar à infertilidade, frustrando sonhos e objetivos futuros de conceber uma família 

(Szczepanik et al., 2018). 

 Ainda que com menor frequência, forma encontradas referências relativamente 

ao impacto do diagnóstico no projeto e estilo de vida. Os participantes recordam o 

aparecimento da doença como interrupção no projeto de vida, nas metas que haviam 

definido, como descreve um participante “a vida que programamos e que desenhamos 

para nós, afinal está a seguir por um caminho que não fazia parte dos nossos planos!”. 

A nível do estilo de vida, os sobreviventes relatam que foram obrigados a adaptarem-se 

à sua nova condição, de doentes, assumindo esforços para cumprir conselhos médicos 

desde a mudança de alimentação à interrupção de atividades no seu dia a dia. O 

processo de doença torna-se impeditivo da planificação de futuro e realizações pessoais 

pois o diagnóstico, a dor, o sofrimento podem significar a derrota de tais intenções, 

obrigando o individuo a reorganizar-se (Antunes & Remondes-Costa, 2016; Sobral, 

2006). Além disso, o cancro provoca alterações na imunidade dos pacientes, 

dificultando ou impossibilitando a inserção em determinadas atividades. Os sujeitos 

acabam abandonando as atividades, reconhecendo-se num corpo doente. A dor aparece 

como sinal de restrição à sua forma de viver causando a sensação de aprisionamento 

(Reis et al., 2018). 

 Por fim, a análise dos testemunhos revelou que o diagnóstico teve, ainda, 

impacto na vida profissional e social. Foram relatadas interrupções na sua atividade 

laboral em consequência do decurso da doença. A atividade profissional pareceu ser 

valorizada pelos participantes sendo por isso atribuído um caráter negativo às 
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recordações destas alterações. Também a sua vida social foi afetada, principalmente, 

devido às suas limitações físicas e indisponibilidade emocional (e.g. “Não queria estar 

com ninguém, estava sempre muito cansada”). A nível social, num estudo de Lopes e 

Graveto (2010), percebeu-se que a doença causou um maior retraimento nas relações 

sociais dado o afastamento dos parceiros e amigos e a diminuição do tempo investido 

nessas mesmas relações. Este afastamento poderá também ser consequência da 

dificuldade de lidar com a doença e com o doente (Sette & Capitão, 2018). A doença 

traz também um sentimento de dependência financeira, o que fragiliza o doente que 

abandona o seu quotidiano, principalmente quando este está em plena capacidade 

laboral levando ao sentimento de improdutividade e frustração (Reis et al., 2018).  

 As narrativas de doença dos sobreviventes aludem ainda aos mecanismos de 

coping utilizados para lhe fazer frente. As estratégias encontradas corroboram a 

literatura que afirma que perante as limitações encontradas no processo de doença, os 

pacientes sentem necessidade de voltar ao seu estado de equilíbrio e para isso recorrem 

a estratégias de coping (Pinto, 2007; Szczepanik et al., 2018).  

Analisando as estratégias utilizadas para enfrentar a doença percebemos que o 

suporte social foi essencial para os nossos participantes. O tipo de suporte mais referido 

foi o informal com destaque para o apoio familiar (e.g. “Não sei como consegui superar 

todo este sofrimento, mas a família e os amigos têm muita responsabilidade. Se não 

fossem eles não sei se estaria aqui hoje”). Este resultado poderá justificar-se pelo nível 

de proximidade e presença destes membros da vida no doente, permitindo assim a 

assistência emocional e instrumental. O mesmo motivo poderá justificar a perceção de 

apoio dos amigos. Em momentos de crise, como o processo de doença, o doente tem 

necessidade de assegurar o amor e apoio incondicional das pessoas que lhe estão 

próximas para conseguir enfrentar essas situações. Quando a perceção do suporte social 
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é positiva a sua saúde é reforçada positivamente melhorando a sua qualidade de vida. A 

representação do suporte social emocional parece ser a que apresenta um efeito mais 

positivo para os doentes. Além disso, percebe-se que ao oferecer suporte, 

automaticamente demostra-se afeto e preocupação e por isso, esta vertente mais afetiva 

possui um efeito direto e eficaz em comparação com os outros tipos de apoio (Sette & 

Capitão, 2018).  

Os nossos resultados corroboram a informação encontrada na literatura. 

Independentemente da estrutura familiar, este tipo de suporte foi essencial nos 

diferentes momentos ao longo da doença. É na família que os indivíduos encontram o 

equilíbrio necessário para enfrentar o cancro (Lopes & Graveto, 2010; Szczepanik et al., 

2018). No estudo de Szczepanik e colaboradores (2018), os testemunhos dos pacientes 

indicavam que o apoio recebido dos familiares concedeu a oportunidade de valorizar a 

vida e enfrentar sentimentos como o medo, angústias e ansiedade. Lopes e Graveto 

(2010) acrescenta que o conceito de família poderá ser entendido como unidade, com 

base no parentesco biológico, mas também, num sentido amplo, incluindo amigos e 

pessoas queridas.  

Os participantes referiram ainda, que a experiência da doença lhes permitiu a 

criação de novos laços de amizade, nomeadamente com as pessoas com quem se 

cruzavam em contexto hospitalar. Por outro lado, a rede de emprego e escolar foram 

também relevantes para alguns participantes, uma vez que permitiram atenuar impacto 

neste domínio da sua vida. O suporte recebido na rede de emprego/escolar é pouco 

estudado, ainda assim, Wittenberg-Lyles e Villagran (2006) defendem que a 

comunicação do diagnóstico em contexto profissional é diferenciada de acordo com as 

relações estabelecidas anteriormente. Nesse mesmo estudo, verificam-se níveis de 
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solidariedade igualmente diferentes aumentando de acordo com o nível de proximidade 

dos pares. 

Além do apoio informal, foi frequentemente referido o suporte formal, com 

especial realce para o papel dos profissionais de saúde (médicos e enfermeiros e outros) 

e auxiliares de ação médica. Os participantes do presente estudo recordam 

essencialmente o suporte dos médicos oncologistas identificando-os como uma figura 

importante para a sua recuperação (“Tinha uma enorme confiança e empatia com o meu 

médico que, apesar de ter idade para ser meu filho, era o meu ídolo, o meu Deus”), 

assim como o apoio prestado pelos auxiliares de saúde (“Às duas da manhã, a V., com 

uma voz doce e um olhar ternurento, trouxe-me um chá e umas bolachinhas”). Ainda 

assim, o apoio prestado por esses profissionais é pouco referido pela literatura sendo 

mais facilmente encontrada informação sobre os enfermeiros. Apesar de menos 

referidos, a perceção de suporte oferecido pelos enfermeiros é essencialmente recordada 

pela sua componente emocional e informacional. Os enfermeiros são os profissionais 

com maior contacto com os doentes e o cuidado prestado vai além de sinais e sintomas 

físicos, mas também identificando os cuidados psicológicos e emocionais do utente 

tendo em conta um atendimento humanizado, acolhedor e em plenitude (Barcellos, 

2007; Sousa, Santo, & Pinheiro, 2017). É ainda responsabilidade dos enfermeiros a 

atitude de humanização, disponibilizando informações que permitam a participação do 

paciente, oferecendo-lhe um cuidado individualizado no decorrer do tratamento (Sousa 

et al., 2017).  

Ainda dentro do suporte social formal, os sobreviventes referiram ainda como 

importante fonte de apoio a APLL, pela ajuda material/financeira e pela importância dos 

encontros agendados por esta instituição que permite a troca de partilhas de 

experiências. De recordar que o livro que está em análise neste estudo é um exemplo do 
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trabalho desta associação junto dos sobreviventes de cancro hematológico, pelo que se 

compreende a valorização da instituição, nos testemunhos de doença dos sobreviventes. 

Num estudo semelhante ao nosso desenvolvido por Sette e Capitão (2018), com uma 

amostra constituída por participantes pertencentes a organizações não governamentais, 

sustentou que o suporte destas instituições permite maior estabilidade emocional e 

oferecem incentivos positivos em relação à saúde dos doentes sendo por isso 

reconhecido o suporte como positivo por parte dos participantes.  

 Não obstante, foram ainda referidas outras estratégias de coping pelos 

sobreviventes, designadamente o espírito de luta e a esperança. Ambos aparecem como 

relacionados, uma vez que os testemunhos que mencionam o espírito de luta remetem 

para o otimismo, a vontade de vencer e esperança na cura. Exemplo disso são as 

metáforas de guerra frequentemente utilizadas nos testemunhos (“Um dia acordas e 

percebes que tens de ser "um guerreiro" que, sempre viveu em ti algures e que até 

àquele dia, não tinha tido necessidade de se revelar, no seu maior esplendor!”; “Os 

estrategas desta guerra, os médicos que a trataram, ficaram satisfeitos com os 

resultados e assim a pouco e pouco a vida tomou novamente o seu rumo, sem tantas 

tribulações!”). As metáforas de guerra representam um dado inovador do presente 

estudo uma vez que estas são muito pouco estudadas na literatura. Ainda assim, alguns 

estudos demonstram que o otimismo e a esperança apresentam uma relação significativa 

com a crença na eficácia do tratamento (Pinto, 2007; Pinto & Ribeiro, 2010; Sobral, 

2006).  

 A espiritualidade foi também uma das estratégias de coping mais utilizadas pelos 

sobreviventes de cancro hemato-oncológico (“sou uma pessoa de fé e desde o primeiro 

dia entreguei o meu destino nas mãos de Deus, aceitando o que poderia acontecer”; 

“tive um amigo ainda mais importante, Jesus, sei que ele esteve sempre presente em 
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todos os momentos bons e maus”). Os participantes colocam a responsabilidade da sua 

cura em Deus, evocando frequentemente a sua fé e referindo as crenças nas suas 

orações. A espiritualidade é definida como uma “característica individual que pode 

incluir a crença em um Deus, representando uma ligação do “Eu” com o Universo e 

com outras pessoas” (Sampaio & Siqueira, 2016). Os pacientes fragilizados pelo 

progresso da doença encontram em Deus o alento e motivação para prosseguir 

tornando-os mais confiantes e otimistas por acreditar num auxílio divino, recuperação e 

retorno rápido à sua vida normal (Sampaio & Siqueira, 2016; Szczepanik et al., 2018). 

 A atitude positiva bem como a força interior foram ainda descritas, como 

estratégia de defrontar a doença. Nos testemunhos dos sobreviventes percebemos 

utilizaram atividades prazerosas, o otimismo e autoconfiança para conseguirem lidar 

com a doença. Esta estratégia parece uma tentativa de voltar à normalidade dos seus 

dias antes da doença e mostrar força para fazer frente às adversidades, como afirma um 

dos participantes “Manter a autoestima, sair, falar, levar uma vida o mais "normal" 

possível, encontrando estratégias para passar o máximo de tempo "esquecendo" a 

doença…”. A literatura mostra que a esperança e o pensamento positivo são benéficos 

na luta contra o cancro. Bem como o sentido de humor, igualmente referido pelos 

nossos participantes, está associado a uma menor tendência de isolamento, melhor 

controlo de situações stressantes e melhor autoestima. Além disso, atenua o impacto 

negativo de situações desagradáveis ajudando a alterar a perspetiva em relação aos 

acontecimentos propiciando um melhor funcionamento imunológico (Pinto, 2007). O 

espírito de luta representa uma atitude otimista de desafio, numa tentativa de controlo 

face à doença, por exemplo, procurando informação sobre o seu problema (Teodoro, 

2013). 
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 Se por um lado, foram encontrados testemunhos reveladores de aceitação e 

adaptação à doença, por outro, outros associam-se a uma postura de negação e 

evitamento. Estas são posturas opostas que demonstram a singularidade na vivência da 

experiência de doença. Ainda assim, ambas foram formas encontradas pelos 

sobreviventes de lidar e atenuar o sofrimento vivenciado pelos nossos participantes. A 

literatura documenta que a impotência e a falta de controlo sentida face à doença 

permitem que a aceitação seja um bom mecanismo de adaptação à mesma (Pinto, 2007). 

Por outro lado, através da estratégia de negação e evitamento, os pacientes pretendem 

minimizar e/ou negar o diagnóstico, não se confrontando com o mesmo e tentando um 

significado para a experiência. Esta estratégia é referida como menos adaptativa (Maia 

& Correia, 2008; Teodoro, 2013). Por último, o altruísmo, embora fosse a estratégia 

menos utilizada apareceu também como mecanismo para lidar com a solidão sentida nos 

internamentos dando lugar a atividades de entreajuda e partilhas de experiências. 

Os nossos resultados vão ao encontro da literatura que aponta que as principais 

estratégias de coping encontradas em pacientes oncológicos, são a negação e 

evitamento, ajuda/apoio e esperança, espírito de luta, ansiedade e depressão, aceitação e 

fatalismo estoico, estratégias de coping focalizadas no problema, e por fim fatores 

emocionais que incluíam a supressão de emoções e estratégias de coping focadas nas 

emoções (Maia & Correia, 2008).  

Conclusão 

O objetivo principal do presente estudo foi perceber como os sobreviventes de 

doenças oncológicas do sangue descrevem o diagnóstico e a trajetória processual da 

doença. Para tal colocamos três questões de pesquisa que pretenderam abordar os a 

perceção e reações emocionais aquando ao diagnóstico de doença, o impacto da doença 
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na vida dos sobreviventes e as estratégias de coping utilizadas. Assim, concluímos que 

os objetivos foram cumpridos no sentido em que os testemunhos analisados ofereceram 

resposta a todas as questões colocadas. 

Consideramos que o presente estudo traz contributos científicos inovadores, no 

que respeita à vivência dos sobreviventes do suporte prestado pelos profissionais de 

saúde e auxiliares, na adaptação ao processo de doença. Os participantes recordam mais 

frequentemente e com destaque, o suporte dos médicos oncologistas identificando-os 

como uma figura amigável, assim como o apoio prestado pelos auxiliares de saúde. 

Ainda assim, o apoio prestado por esses profissionais é pouco referido pela literatura 

sendo mais facilmente encontrada informação sobre os enfermeiros. Neste sentido, 

mostra-se pertinente o desenvolvimento de investigações com este foco de estudo de 

forma a melhorar a intervenção junto dos doentes oncológicos. 

A vivência emocional no processo de doença é frequentemente negativa em 

consequência de diferentes fatores, devendo existir uma intervenção nesse sentido de 

forma a melhorar a qualidade de vida dos doentes. Além disso, a doença evidencia 

consequências para o resto da vida, por isso os sobreviventes são igualmente um grupo 

de risco e que merece a contínua atenção dos cuidados de saúde oncológicos. 

Os nossos resultados indicaram que a comunicação do diagnóstico teve impacto 

emocional nos participantes comprovado não pelas suas reações emocionais 

principalmente negativas. Além disso, a literatura faz referência que o impacto da 

comunicação do diagnóstico e a perceção que o doente tem da forma como a notícia é 

comunicada, deveria ser mais estudada. Seria igualmente interessante compreender o 

que é percebido e como é sentido pelos doentes uma vez que, como confirmamos nesta 

investigação, desde esse momento que estes tomam consciência da alteração que farão 

na sua vida em consequência do diagnóstico. 
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A terminar, oportuna-se referir as limitações do presente estudo. Tratando-se de 

uma análise documental e retrospetiva, não foi possível controlar as variáveis que 

poderão ter influenciado os testemunhos.   

Por último, consideramos que seria interessante replicar o presente estudo, 

modificando a técnica de recolha de dados. O facto de os participantes não terem a 

informação de que o seu testemunho será publicado, com o propósito de ser fonte de 

apoio para outros doentes, poderá conduzir a outros resultados e a um maior controlo de 

variáveis parasitas. 
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Resumo 

Os doentes com cancro sofrem transformações no sentido de vida e no 

significado que têm de si próprios, tendo necessidade de reorganização desses domínios 

consoante a situação que enfrentam. A superação do sofrimento e a adaptação à situação 

de doença depende das competências pessoais, das ajudas recebidas e do significado 

pessoal que atribui à experiência de doença. Além do sofrimento associado, a doença 

representa uma oportunidade de crescimento pessoal, desenvolvimento de resiliência e 

descoberta de novas aprendizagens, sentidos e significados para a vida. Com o objetivo 

de perceber que significados atribuem os sobreviventes de cancro hematológico à 

experiência da doença e repercussões na construção do sentido de vida, desenvolveu-se 

um estudo de cariz qualitativo baseado na análise documental de 57 testemunhos do 

livro Somos Todos Heróis da APLL (APLL, 2016), dos quais apenas 50 cumpriram os 

requisitos do estudo. Os resultados indicam que os participantes percecionaram um 

crescimento pessoal em consequência da doença. Além disso, ressignificaram o sentido 

da sua vida. Percebeu-se ainda que os doentes retiraram aprendizagens da experiência 

de doença.  

Palavras-chave: sobreviventes; reminiscências; significado; doença; vida 
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Abstract 

Cancer patients experience life changing and the meaning of themselves, and feel the 

need to reorganize those domains, depending on the situation they are facing. 

Overcoming and adapting to illness depends on personal skills, the help they receive 

and the personal meaning it attaches to the experience of the disease. Although the 

associated suffering, the diseases represents an opportunity for personal growth, 

resilience development and discovery of new learning and meanings for life. In order to 

understand what meanings the hematologic cancer survivors attribute to the experience 

of their disease and the repercussions in the construction of the meaning of life, a 

qualitative study was developed based on documentary analysis of 57 testimonies of the 

book “Somos Todos Heróis” by APLL (APLL, 2016), of which only 50 met the study 

requirements. The results indicate that the participants perceived a personal growth due 

to illness, even reframed the meaning of their lives. Also, it was noted that the patients 

learned lessons from the experience of the disease. 

Key-words: survivors; reminiscences; meanings; disease; life 
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Introdução 

A doença oncológica apresenta-se como um desafio ao equilíbrio físico e 

psicológico dos indivíduos impactando diferentes níveis da sua vida. A adaptação 

psicológica implica que se desenvolvam competências cognitivo-comportamentais para 

equilibrar e atribuir sentido à experiência emocional do cancro (Ahmadi et al., 2019; 

Pinto, 2007).  

Os pacientes com cancro sofrem alterações no rumo de vida e no significado que 

eles têm de si próprios sentindo necessidade de reorganizar esses domínios de acordo 

com a situação que enfrentam (Palacios-Espinoza et al, 2015). A forma como o 

sofrimento é superado e a adaptação à situação de doença é conseguida, depende das 

competências pessoais, das ajudas recebidas e do significado pessoal que atribui à 

experiência de doença (Antunes & Remondes-Costa, 2016). Pode afirmar-se que a 

relação entre a doença e a forma como a pessoa a enfrenta é subjetiva e depende de 

alguns fatores de personalidade, atitudes pessoais e significados atribuídos à mesma. A 

forma como a doença é vivida e enfrentada influencia a adaptação à mesma. A 

atribuição de um significado à doença (conhecimentos, crenças e expectativas) pode 

justificar as diferenças entre as pessoas que mais ou menos sofrem com o cancro (Lam 

et al., 2017; Palacios-Espinosa et al., 2015). 

A resiliência está associada a uma melhor adaptação uma vez que potencia o 

encontro de significado para a doença. Os sobreviventes que apresentam este recurso 

atribuem significados positivos ao cancro. O significado positivo permite manter o valor 

pessoal, a autoconfiança e elaborar perspetivas positivas de futuro. Podem ser 

encontrados dois tipos de significado, por um lado, tentar encontrar uma razão, ou seja, 

perceber o que aconteceu; e por outro, lado reconhecer benefícios na sua experiência 

(Campo et al., 2017). Encontrar um sentido indica a compreensão da perda e a 
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capacidade de a pessoa encontrar um motivo positivo para determinada experiência de 

sofrimento. Já a procura pelos benefícios implica uma capacidade antagónica de 

descobrir um lado positivo das consequências da perda como conseguir relações 

interpessoais mais significativas, perceber uma crescente força pessoal ou mudança de 

prioridades (Li, Yeh, Chen, Chang & Fang, 2015).   

Quando do diagnóstico, à medida que vão recuperando, os pacientes sentem 

necessidade de procurar um significado. Este ato de significar também revela 

crescimento pessoal, conhecimento sobre o próprio e como se tornar melhor. A 

reavaliação positiva, a descoberta de benefícios e o crescimento pós-traumático pode 

prever menor sofrimento nas pessoas. Um estudo de Jim e Andersen (2007) constatou 

que sobreviventes que mais atribuíam significado à vida, estavam melhor adaptados. 

O ser humano ao significar pretende a procura de sentido e realização na vida. O 

significado pode ser relacionado com o propósito na vida, a satisfação e objetivos de 

vida valorizados e a soma das experiências de vida (Jim & Andersen, 2007).  

O propósito da vida refere-se às bases de referências culturais subjetivas que 

influenciam a tomada de decisões, atividades e objetivos pessoais. Trata-se de um 

sentido, um valor pessoal e um sentimento de realização. Assim, encontrar um 

significado admite que o individuo ultrapasse as experiências intrusivas e negativas 

progredindo a uma vida saudável e positiva (Palacios-Espinosa et al., 2015). 

O significado na vida pode ser amplamente definido como uma estrutura 

positivamente valiosa de crenças sobre a coerência do mundo e da própria vida. Inclui 

sentimentos de paz interior e harmonia e emoções positivas que denotam uma sensação 

de tranquilidade, serenidade e conforto e também indica crescimento pessoal, como 

aprender sobre si mesmo e se tornar uma pessoa melhor (Jim & Andersen, 2007). 
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As principais mudanças positivas consequentes do processo de doença incluem 

mudanças percebidas no self (desenvolvimento de novas competências, confiança, força 

interior), mudança na relação com os outros (maior recetividade, sensibilidade e 

compaixão, relações mais profundas) e mudança na filosofia de vida (maior consciência 

espiritual, aumento da fé ou religiosidade, uma maior valorização e perspetiva de vida) 

(Pinto, 2007).  

A experiência positiva do sofrimento indica que, embora a experiência de 

adoecimento constitua um desafio nos diferentes níveis para o doente, também 

representa uma oportunidade de crescimento pessoal, desenvolvimento de resiliência e 

descoberta de novas atribuições, sentidos e significados para a vida (Antunes & 

Remondes-Costa, 2016). 

Método 

Desenho de Investigação 

Tendo em conta as questões e objetivos de investigação, o presente estudo 

assumiu um desenho de investigação com metodologia qualitativa. Quando se objetiva 

o estudo de representações e significados, e no caso, a vivência da experiência de 

doença relatada por sobreviventes de cancro, a metodologia qualitativa revela-se a mais 

indicada. Esta permite também aprofundar a questão a ser investigada, para que se possa 

conhecer com maior riqueza o fenómeno em estudo, dada a sua complexidade e 

subjetividade (Évora, 2006). 

Objetivos 

O presente estudo tem como objetivo estudar as reminiscências, representações e 

significados dos sobreviventes de cancro hematológico, em relação ao processo de 

doença. Como objetivo específico pretende-se perceber que significados atribuem os 
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sobreviventes de cancro hematológico à experiência da doença e quais as repercussões 

na construção do sentido de vida. 

Questões de pesquisa 

Face aos objetivos propostos, assumem-se três questões de pesquisa que 

orientarão a investigação: (QP1) que ganhos pessoais e aprendizagens, consequentes do 

processo de doença, foram percecionados pelo sobrevivente? (QP2) Qual o significado 

atribuído à doença? (QP3) Quais as mudanças em termos de sentido de vida?. 

Participantes 

O presente estudo é constituído por 50 dos participantes, com idades 

compreendidas entre 22 e 69 anos, sendo 40 do sexo feminino e 10 do sexo masculino, 

que partilharam o seu testemunho das vivências da doença hemato-oncológica no livro 

Somos Todos Heróis (APLL, 2016). Este reúne 57 testemunhos de sobreviventes de 

doença maligna do sangue (leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, linfoma não 

Hodgkin, entre outras). Ainda assim, sete dos testemunhos foram retirados da análise 

por não respeitarem o critério imposto pelo conceito de sobrevivente assumido no 

estudo. A definição de sobrevivente assumida no presente estudo é a de Pinto e Ribeiro 

(2010), que defende que o sobrevivente de cancro é uma pessoa diagnosticada com a 

doença que concluiu os tratamentos curativos.   

Instrumentos 

Livro “Somos Todos Heróis”: o livro intitulado “Somos Todos Heróis” foi o 

instrumento utilizado para a recolha dos dados. O livro, organizado pela APLL tem 

como objetivo a partilha de testemunhos de luta e sobrevivência da doença hemato-

oncológica, com o intuito de encorajar e oferecer esperança àqueles que enfrentam a 

mesma experiência. Para além dos testemunhos, e de forma a oferecer uma ajuda mais 
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completa, o livro conta ainda com contribuições da psicologia, prestadas por 

especialistas, com o intuito de orientar na leitura e compreensão do livro, bem como, no 

fornecimento de informações, com vista a ajudar doentes e familiares a ajustarem-se ao 

processo de doença (PPL, 2016). 

Procedimentos de análise de dados 

Análise Documental- Os dados foram analisados seguindo a análise documental. 

Esta técnica consiste em identificar, verificar e apreciar os documentos com uma 

finalidade específica. A análise documental reproduz um retrato da fonte original que 

permite a localização, identificação e organização e avaliação das informações do 

documento. A vantagem é o baixo custo e a estabilidade das informações uma vez que 

não altera o ambiente nem os sujeitos. A desvantagem prende-se com o facto da falta de 

vivência do acontecimento que permitiria uma melhor representação e, além disso, nesta 

técnica há falta de objetividade (Souza et al., 2011). O documento analisado trata-se do 

livro “Somos todos Heróis”, publicado em 2016, da APLL com edição da Oficina do 

Livro. 

Análise de Conteúdo- Os dados foram analisados através da análise de conteúdo. 

Esta é uma técnica que trabalha com a palavra proporcionando a produção de 

inferências do conteúdo das comunicações de um texto (Caregnato & Mutti, 2006). 

Objetiva a descrição e representação do conteúdo dos documentos de uma forma 

distinta da original com o propósito de transformar as informações, tornando-as mais 

compreensíveis facilitando a sua consulta e referenciação (Souza et al., 2011). Assim, o 

analista procura categorizar as unidades de texto que se repetem (palavras ou frases) 

deduzindo uma expressão que as represente (Caregnato & Mutti, 2006). A análise de 

conteúdo agrega as construções semânticas (significantes) com as construções 

sociológicas (significados) dos textos e articula a superfície dos mesmos com os fatores 
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que indicam as suas características (variáveis psicossociais, contexto cultural, contexto e 

processo de produção da mensagem) (Cappelle et al., 2011).  

Software QSR NVivo 12- O Nvivo versão 12 foi o software utilizado para a 

análise dos dados das entrevistas. Este facilita a criação de categorias, permite codificar, 

controlar, filtrar, pesquisar e questionar os dados com a finalidade de oferecer resposta 

às principais questões de investigação. O Nvivo baseia-se em conceitos como: fontes de 

informação; codificação (que permite reunir os dados recolhidos) e classificação do nó, 

que possibilita o registo informações sobre pessoas e lugares. São reconhecidos 

benefícios neste software entre eles a proximidade do investigador com seus dados e 

viabilizar pesquisas qualitativas com um elevado número de dados, que seriam 

impraticáveis sem o apoio de ferramentas especializadas (Lage, 2011). 

Resultados 

Para a apresentação dos resultados deste estudo serão consideradas as categorias 

(a bolt e itálico), subcategorias pertinentes (a bolt) e categorias resultantes das 

subcategorias (a sublinhado) de acordo com as questões de pesquisa (a bolt). O número 

de referências em cada categoria e subcategoria emergente, será apresentado entre 

parenteses.  

Na Tabela 1 são apresentadas as categorias e subcategorias do sistema de 

categorização elaborado a partir da análise de conteúdo efetuada.  
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Tabela 1 

Sistema de categorias dos ganhos e benefícios do processo da doença 

GANHOS-BENEFICIOS DO PROCESSO DA DOENÇA  

(Codifica os excertos que remetem para os ganhos e benefícios derivados do processo de doença) 

Designação Número de 

Fontes/Referências 

Descrição Exemplo dos dados 

Aprendizagens 13/16 Codifica os excertos 

que remetem para as 

aprendizagens 

resultantes da 

vivência do processo 

de doença 

“entendemos que o 

exterior conta muito, mas 

o que mais importa, o 

que mais vale e sem 

dúvida nos sustenta é o 

nosso interior. Este 

prevalece apesar de 

todas as mazelas!” 

Crescimento pós-traumático 23/35 Codifica os excertos 

que remetem para o 

crescimento 

percebido após a 

vivência do cancro 

hematológico 

“É passando pelas 

provações que damos 

valor às coisas boas. E é 

com o sofrimento que 

crescemos (…) Consigo 

agradecer o que a vida 

me deu de mau porque, 

se isso não acontecesse, 

certamente não seria a 

pessoa que hoje sou.” 

Ressignificação da doença 10/13 Categoriza os 

excertos que remetem 

para a atribuição de 

um 

sentido/significado 

para a doença na sua 

vida 

"É um GRANDE 

obstáculo no nosso 

percurso, que nos pode 

trazer coisas boas ou 

más, consoante a forma 

como o vemos e o 

enfrentamos." 

Ressignificação do sentido 

da vida 

20/32 Categoriza os 

excertos que remetem 

para as mudanças 

percebidas no 

propósito e sentido da 

sua vida após a 

doença 

“Depois de uma doença 

deste foro o mundo todo 

parece que tem mais 

sabor.” 

  

Tendo em conta a primeira questão de pesquisa “que ganhos pessoais e 

aprendizagens, consequentes do processo de doença, foram percecionados pelo 
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sobrevivente?” tivemos em consideração a categoria principal referente aos 

ganhos/benefícios do processo da doença e a categoria secundária aprendizagens (16 

ref) (ver Tabela 1). Esta categoria codifica os excertos que remetem para as 

aprendizagens resultantes da vivência do processo de doença (e.g. “Que aprendi com 

tudo isto? Que a vida é bela, que tudo nela vale a pena, que nunca devemos baixar os 

braços diante das dificuldades, que tudo devemos enfrentar com coragem e que, 

embora não saibamos bem onde a ir buscar, devemos acreditar que vamos ser 

vencedores e que das coisas más podemos tirar lições de vida”; “retiro vários 

ensinamentos desta enorme lição de vida. Acredito mesmo que só perante um trauma 

físico ou emocional desta dimensão é possível aprender a relativizar verdadeiramente 

as incidências da vida e a prestar mais atenção ao que realmente importa”). 

Considerando a subcategoria crescimento pós-traumático (35 ref) (ver Tabela 

1), este codifica os excertos que remetem para o crescimento pessoal percebido em 

consequência da sua vivência da doença (e.g. “Com a lucidez que o tempo de remissão 

(ou cura mesmo) nos empresta, a experiência de ter sofrido de uma doença oncológica 

é hoje vivida como profundamente transformadora”; “As pessoas dizem que até estou 

mais bonita! E, se calhar, sim, por dentro e por fora”). 

Atendendo à segunda questão de pesquisa "Qual o significado atribuído à 

doença?" tivemos em consideração a categoria principal ganhos/benefícios do processo 

da doença e a categoria secundária correspondente à ressignificação da doença (13 ref) 

(ver Tabela 1). Nesta categoria estão inseridos os excertos que remetem para a 

atribuição de um sentido/significado para a doença na sua vida (e.g. "Hoje olho para 

trás e sinto que valeu a pena todo o sofrimento"; “Acredito que foi uma fase da minha 

vida importante”). 
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Respondendo à terceira questão de pesquisa "Quais as mudanças em termos de 

sentido de vida?" atendemos também à categoria principal ganhos-benefícios do 

processo da doença e a categoria secundária ressignificação do sentido da vida (32 

ref) (ver Tabela 1). Esta categoriza os excertos que remetem para as mudanças 

percebidas no propósito e sentido da sua vida após a doença (e.g. Aprendi a dar valor 

ao que realmente importa: a amizade, os amigos, a família, a apreciar as coisas boas 

da vida.  A minha perspetiva de vida mudou e considero que sou uma pessoa melhor 

agora. Mais atenta aos outros, ao que me rodeia, com mais vontade de ajudar quem 

precisa”; “Pensas e repensas o que é a vida, o que és tu na tua vida, o que és na vida 

dos outros e o que os outros são na tua vida! Desejas viver, fazer o que ainda não foi 

feito, sonhas para viver, vives para sonhar”).  

Discussão 

 A presente investigação objetivou perceber que significados atribuem os 

sobreviventes de cancro hematológico à experiência da doença e repercussões na 

construção do sentido de vida.  

 Da análise efetuada aos testemunhos de cancro hematológico e mediante os 

objetivos específicos, percebemos que os participantes percecionaram um crescimento 

pessoal consequente da doença. Relatam mudanças positivas, sentindo-se mais ricos 

após a experiência do cancro, assumindo-a como responsável pela sua transformação 

em pessoas diferentes e mais felizes (“Esta prova fez de mim uma pessoa melhor e mais 

rica do ponto de vista humano”). Na literatura percebemos que o crescimento pós-

traumático diz respeito a uma mudança positiva decorrente de uma crise de vida 

altamente desafiadora (Li et al., 2015). Assim, experienciar uma doença oncológica 

poderá ser também perspetivado com um potencial de crescimento permitindo uma 
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transformação no sentido de vida e um maior bem-estar e qualidade de vida (Pinto, 

2007). O crescimento pós-traumático produz melhores relacionamentos, recursos 

pessoais aperfeiçoados e capacidade enfrentamento. Além disso, o crescimento pós-

traumático melhora a saúde psicológica dos sobreviventes de cancro (Wang et al., 

2016). 

Foi igualmente comum que os participantes ressignificassem o sentido da sua 

vida, o propósito da mesma. Este resultado poderá ser interligado à noção do 

crescimento pós-traumático, pois os testemunhos refletem, no seu conceito de 

crescimento, as alterações que sentiram na forma como enfrentam a sua vida no 

presente, assumindo mais garra, mudanças na valorização de diferentes aspetos 

principalmente no que respeita aos laços com as pessoas. Neste grupo de sobreviventes 

é também muito comum a afirmação de maior importância na sua vida e a sensação de a 

aproveitarem e viverem melhor (“o meu modo de ver a vida realmente mudou, passei a 

relativizar algumas situações. A sofrer menos por antecipação e a aceitar os desafios 

da vida”). Este resultado vai ao encontro do que documenta a literatura. O crescimento 

pós-traumático poderá estar associado à tentativa de os sobreviventes reconstruirem os 

seus significados pessoais após a doença (por exemplo, reavaliam suas vidas ou têm 

mais coragem para enfrentar a vida após o cancro) (Li et al., 2015).  

Alguns sobreviventes afirmam conseguir retirar benefícios da doença, após um 

período de sofrimento tornam-se mais gratos pela vida atual passando a vivê-la de 

forma diferente (Ahmadi et al., 2019). Os nossos resultados assemelham-se aos de 

outros estudos. No estudo de Palacios-Espinoza e colaboradores (2015) verificou-se que 

aqueles que confrontam a morte, devido a uma doença como o cancro, descrevem sua 

vida como menos problemática, com menos stresse e apreciam mais a vida do que antes 

de ter o diagnóstico. Szczepanik e colaboradores (2018) referem também que os 
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participantes do seu estudo relatam que após a experiência de cancro valorizaram mais 

os relacionamentos, acontecimentos e o tempo e afirmam ter crescido com a 

experiência.  

Percebemos ainda que o crescimento pós-traumático e a mudança do significado 

da vida poderão resultar das aprendizagens referidas pelos sobreviventes. As 

aprendizagens refletidas nos testemunhos remetem muito para a experiência emocional 

e enriquecimento interno, espelhadas no seguinte testemunho “não posso dar mais dias 

à minha Vida, mas posso dar mais Vida aos meus dias” de um dos participantes. A 

literatura mostra que um dos benefícios da sobrevivência da doença hemato-oncológica 

prendem-se com o ensinamento de lições sobre si mesmo e a sua relação com a vida, 

permitindo repensar prioridades (Ahmadi et al., 2019). Tendo em conta o processo de 

doença e apesar do sofrimento relatado, os estudos referem que os pacientes encontram 

na doença uma oportunidade de aprendizagem destacando a vontade de viver, após um 

período em que perceberam que a sua vida era desvanecida pela doença (Szczepanik et 

al., 2018). 

Por último, os nossos resultados indicam que os sobreviventes ressignificaram a 

doença, ou seja, atribuíram-lhe um sentido e um motivo do surgimento desta 

circunstância em determinado momento da sua vida. Percebeu-se que ao longo do 

processo da doença os sobreviventes foram atribuindo novos significados e, 

curiosamente, todos positivos (Conheces também o paraíso, para além das coisas más 

que se vivem e sentem, também há as coisas boas e magníficas, o amor, a 

solidariedade, o carinho, a fé). Assumindo o processo de doença como uma lição de 

vida e como um período que valeu a pena ser vivido. Na literatura, a atribuição de 

significado é retratada como “um importante processo de autorregulação dentro do 

indivíduo e um processo de regulação mútua nos relacionamentos” (Ahmadi et al., 
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2019). A perspetiva da experiência do cancro é alterada ao longo do tempo uma vez que 

as pessoas veem novas possibilidades como resultado da vivência. Assim, as perspetivas 

negativas vão dando lugar a perspetivas mais positivas ou pelo menos mais neutras e 

com as quais as pessoas conseguem lidar melhor (Hartog et al., 2017; Pinto, 2007). Lam 

e colaboradores (2017), indicam ainda, que as atitudes pessoais e os significados 

atribuídos à doença influenciam a forma como as pessoas se adaptam, vivem e lidam 

com esta.  

Conclusão 

O objetivo principal do presente estudo foi perceber os significados atribuídos 

pelos sobreviventes de cancro hematológico à experiência da doença e as repercussões 

na construção do sentido de vida. Para tal, foram colocadas três questões de pesquisa, 

com o propósito de compreender os ganhos pessoais e aprendizagens consequentes do 

processo de doença, o significado atribuído à doença e perceber as mudanças percebidas 

em termos de sentido de vida. Assim, concluímos que os objetivos foram cumpridos, na 

medida que análise dos testemunhos ofereceu respostas a todas as questões de pesquisa 

colocadas. 

Os nossos resultados indicam que os sobreviventes de cancro hematológico 

ressignificam positivamente a doença, aprendem e crescem com ela e adquirem um 

novo sentido de vida com a experiência de doença. Conclui-se então que analisar a 

experiência de doença e o processo terapêutico da mesma poderá ter por base a 

psicologia positiva para combater o sofrimento da doença. Para a psicologia positiva, as 

diferenças individuais de cada pessoa manifestam-se na forma como elas encaram e 

vivenciam emoções positivas (Nunes, 2007). Tal é avaliado segundo experiências 
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subjetivas como o bem-estar, contentamento, satisfação (com o passado), esperança e 

otimismo (para o futuro), felicidade (no presente) (Nunes, 2007). 

O tema da presente investigação é ainda pouco estudado, principalmente em 

Portugal, onde a informação disponível é escassa. Verificamos que a literatura 

encontrada, frequentemente, se foca nos aspetos negativos associados ao cancro 

hematológico. Assim, sugerimos que os estudos futuros avaliem os resultados positivos 

uma vez que estes analisados de forma cuidadosa poderão igualmente contribuir para a 

saúde positiva dos sobreviventes. Seria ainda pertinente que os estudos futuros 

recolham os testemunhos junto dos participantes para evitar orientações diferentes das 

pretendidas para a investigação.  

Este estudo apresenta implicações no que concerne à prática clínica. Através 

destes testemunhos percebemos que futuramente, os profissionais de saúde deverão 

compreender a forma como os doentes gerem o impacto da doença e como tal é 

integrado na sua vivência uma vez que tal poderá potenciar a qualidade da 

sobrevivência dos pacientes. Além disso, esta investigação permite-nos afirmar que é 

importante valorizar a individualidade dos sobreviventes uma vez que a experiência do 

processo de doença é diferente e depende de características pessoais e tendo essa 

informação em conta, os profissionais de saúde poderão prestar um apoio mais efetivo 

que ajude os doentes a encontrar um novo sentido para a sua vida. 

Relativamente às limitações do presente estudo, é importar realçar que este foi 

realizado através da análise documental. Dado que o documento em análise se trata de 

um livro que objetiva motivar doentes em processo de doença, estes testemunhos 

poderão ter sido influenciados pelo objetivo e relatarem a sua experiência de acordo 

com aquilo que seria esperado. Por outro lado, podemos referir que o conceito de 

sobrevivente poderá interferir nos resultados. Uma vez que consideramos todos aqueles 
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que terminariam os tratamentos previstos com sucesso, poderemos estar a analisar 

testemunhos de pessoas que ainda têm as reminiscências da doença muito próximas 

temporalmente, podendo isso ter interferido com os significados atribuídos.  
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Considerações Finais 

A doença oncológica é uma das patologias mais temidas pela humanidade, 

provocando reações emocionais ao doente com repercussões na família e na sociedade 

(Pinto & Pais-Ribeiro, 2007). Atualmente, os estudos realizados na área da oncologia 

focam-se principalmente nos processos biomédicos referentes ao diagnóstico e 

tratamentos bem como no âmbito da adaptação ao diagnóstico e fase final da vida, 

descurando a fase pós tratamento (Pinto & Ribeiro, 2010). Ainda assim, o cancro já não 

se apresenta como uma fatalidade pois muitos casos de doença são controlados 

permitindo assistir a bastantes casos sobrevivência (Pinto & Pais-Ribeiro, 2007). 

Os sobreviventes de cancro tornam-se pessoas diferentes em consequência das 

vivências ao longo do processo de doença. Assiste-se a efeitos secundários do adoecer 

que se prolongam para o resto da vida dos indivíduos como as sequelas físicas e 

principalmente as mudanças emocionais ocorridas. Além disso, os sobreviventes de 

cancro representam uma nova realidade nos serviços de saúde, escasseando os serviços 

preparados para a intervenção na fase após o tratamento. A exigência atual dirigida aos 

técnicos de saúde é alargada, sugerindo um desenvolvimento das intervenções dirigidas 

aos processos educacionais e apoio psicossocial com vista ao bem-estar e qualidade de 

vida após a vivência de um cancro (Pinto & Pais-Ribeiro, 2007). 

Após um período doloroso, é possível que os indivíduos se reorganizem e 

assumam uma posição de sujeito ativo, ressignificando as vivências. No entanto, na 

contemporaneidade, vive-se um modelo no qual não é permitido um espaço para pensar 

e se deparar com a perspetiva concreta do adoecer e da finitude. É preciso salientar a 

relevância do individuo poder apropriar-se daquilo que é genuinamente seu, tal como o 

sofrimento, expressá-lo, vivenciá-lo e ressignificá-lo (Reis et al., 2018). Significar um 

evento negativo ou procurar os benefícios deste mostra-se uma importante ferramenta 
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de crescimento pós-traumático e os sobreviventes com esta capacidade poderão assistir 

menos momentos de desânimo (Li et al., 2015).  

O objetivo do presente estudo foi perceber quais as reminiscências, 

representações e significados atribuídos pelos sobreviventes de cancro hematológico. O 

tema parece ainda pouco estudado em Portugal o que dificulta a comparação dos nossos 

resultados com outros a nível nacional. Ainda assim, pareceram ser coincidentes com os 

estudos internacionais. Esta investigação, dividida em dois artigos objetivou constituir-

se como uma mais-valia para a intervenção prática no domínio da psicologia oncológica 

e psico-oncologia. O psicólogo pode e deve intervir a vários níveis no contexto da 

doença oncológica, seja pré-diagnóstico, diagnóstico, pré e pós-tratamento e morte para 

que se consigam ganhos em saúde. Os profissionais de saúde devem promover o 

desenvolvimento de estratégias de intervenção adequadas que permitam aumentar a 

qualidade de vida dos doentes (Esser, 2017). Além disso, é importante que a pessoa que 

enfrentou a doença tenha informação sobre como enfrentar possíveis mudanças que 

venham a surgir em consequência da situação clínica que enfrentou, e deve ser orientada 

para a forma como pode contribuir para a sua própria saúde e sobrevida. Assim, nota-se 

que a intervenção multidisciplinar poderá representar benefícios para a intervenção. 

Acrescentamos ainda que os profissionais deverão atender às representações que 

o doente atribui à doença para que haja uma abordagem compreensiva das necessidades 

emocionais e afetivas. Assim, os profissionais de saúde poderão atuar no sentido de 

ajudar as pacientes a encontrar um significado/sentido para aquela experiência na sua 

vida. 

 É imperativo salientar a falta de estudos que incidam na temática da 

sobrevivência. Pretendemos que este estudo desperte o interesse pelo assunto para que 

este domínio fique mais rico com o conhecimento científico. Os estudos deverão 
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acompanhar as mudanças que ocorrem nos resultados do tratamento do cancro para que 

possíveis problemas possam ser antecipados e/ou melhorados (Catt et al., 2017). 

Podemos apresentar inovações científicas no que respeita aos resultados obtidos 

acerca do suporte prestado pelos profissionais de saúde. Os participantes recordam mais 

frequentemente o suporte dos médicos oncologistas identificando-os como uma figura 

amigável, assim como o apoio prestado pelos auxiliares de saúde. Ainda assim, o apoio 

prestado por esses profissionais é pouco referido pela literatura sendo mais facilmente 

encontrada informação sobre os enfermeiros. Neste sentido, mostra-se pertinente o 

desenvolvimento de investigações com este foco de estudo de forma a melhorar a 

intervenção junto dos doentes oncológicos. 
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Anexo 1. Descrição do Sistema de Categorias 

PRÉ-DIAGNÓSTICO 

(Codifica os excertos que remetem para a fase anterior ao diagnóstico) 

Designação Número de 

Fontes/Referências 

Descrição Exemplo dos dados 

Desvalorização de Sintomas 5/6 Codifica os excertos 

que remetem para o 

conjunto de sintomas 

desvalorizados 

anteriormente ao 

diagnóstico 

“Pensei que era normal 

pois, sendo verão, 

descansava menos. 

Deixei passar, tomando 

alguns anti-inflamatórios 

e tentando descansar 

mais, mas não havia 

sinais de melhoras. ” 

Diagnósticos Incorretos 7/8 Codifica os excertos 

que remetem para os 

diferentes 

diagnósticos 

incorretos até chegar 

ao diagnóstico 

“Sempre que lá ia, eu 

notava o caroço maior, 

mas os médicos, por 

verem um nódulo tão 

pequenino, receitavam-

me anti-inflamatórios ou 

antibióticos e diziam que 

podia ser alguma infeção 

dos dentes.” 

Percurso pelos serviços 25/33 Codifica os excertos 

que remetem para os 

diferentes serviços a 

que os participantes 

recorreram até 

conseguirem um 

diagnóstico de doença 

hemato-oncológica 

“Vim para casa e liguei 

à minha avó a pedir o 

número do centro de 

saúde, pois tinha de ir 

falar com a médica. 

Estava com a garganta 

inflamada e a precisar de 

medicamentos!” 

Reações Emocionais 

(Codifica os excertos que remetem para as reações emocionais aquando à descoberta de um 

sinal/sintoma desconhecido até então) 

Culpa 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para o 

sentimento de 

culpabilização por 

“Fiquei com um enorme 

sentimento de culpa, pois 

pensava ter sido eu a 

infeccionar a ferida.” 
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determinados 

sinais/sintomas 

Emoções Dolorosas 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para o 

conjunto de emoções 

dolorosas sentidas 

após detetar 

sinais/sintomas 

desconhecidas até 

então. 

“Nessa noite chorei 

muito, mas decidi que 

não ía sofrer por 

antecipação, tinha que 

ser forte.” 

Medo 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para o 

medo que sentiram 

após a descoberta de 

determinado 

sinal/sintoma 

“Nesse momento fiquei 

assustada, não sabia o 

que se passava.” 

Nervosismo 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para o 

nervosismo sentido 

pelos participantes 

aquando à descoberta 

de sinais/sintomas 

desconhecidos até 

então. 

“Fiquei nervosa, muito 

mesmo.” 

Preocupação 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

preocupação sentida 

aquando à descoberta 

de sinais/sintomas 

desconhecidos até 

então. 

“Foi isto que me fez ficar 

muito preocupada, mas 

não estive muito tempo a 

pensar” 

Sintomas 32/40 Codifica os excertos 

que remetem para os 

sintomas físicos que 

alertaram os 

participantes 

“Em agosto de 2010, 

comecei a fazer febre 

todos os dias, 

conjuntamente com 

cansaço e perda de peso 

excessiva.” 
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DIAGNÓSTICO 

(Codifica os excertos que remetem para as reminiscências associadas ao diagnóstico) 

Designação Número de 

Fontes/Referências 

Descrição Exemplo dos dados 

1º contacto com o hospital 8/9 Codifica os excertos 

que remetem para as 

recordações 

associadas ao 

primeiro contacto 

com o hospital 

(pensamentos, 

emoções, perceção...) 

“Lembro-me como se 

fosse hoje, um cenário 

cheio de crianças, todas 

elas sem cabelo. Aí sim, 

as lágrimas correram-me 

pela face.” 

Metáfora Atribuída ao Diagnóstico 

(Codifica os excertos que remetem para as metáforas que os participantes atribuíram ao diagnóstico de 

cancro hematológico.) 

Avalanche 1/1 Codifica os excertos 

onde os participantes 

usam a metáfora 

"avalanche" para o 

diagnóstico que lhes 

foi atribuído 

“Aqui o choque foi 

grande, comparo-o a 

uma avalanche ou a um 

tsunami na minha vida!” 

Batalha 1/1 Codifica os excertos 

onde os participantes 

usam a metáfora 

"batalha" para o 

diagnóstico que lhes 

foi atribuído. 

“Bastou olhar para o 

meu marido para 

perceber isso e 

rapidamente ganhei 

força para começar uma 

batalha.” 

 

 

Bicho 3/6 Codifica os excertos 

onde os participantes 

usam a metáfora 

"bicho" para o 

diagnóstico que lhes 

foi atribuído. 

“ o meu corpo mostrou-

me realmente o que é 

sermos feitos de carne e 

osso, que este nosso 

pequeno corpo pode 

sofrer alterações, 

originando por vezes um 

"bicho" chamado 

cancro.” 
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Desafio 1/1 Codifica os excertos 

onde os participantes 

usam a metáfora 

"desafio" para o 

diagnóstico que lhes 

foi atribuído. 

“Foram precisos três 

dias para interiorizar 

tudo o que em tão pouco 

tempo aconteceu, para 

perceber que estava num 

desafio em que a única 

opção era aceitá-lo.” 

Jogo 1/1 Codifica os excertos 

onde os participantes 

usam a metáfora 

"jogo" para o 

diagnóstico que lhes 

foi atribuído. 

“Sim, porque 

independentemente da 

evolução de 

medicamentos e 

tratamentos que haja na 

altura em que nos damos 

conta que estamos no 

meio daquele jogo de que 

já ouvimos falar” 

Maratona 1/1 Codifica os excertos 

onde os participantes 

usam a metáfora 

"maratona" para o 

diagnóstico que lhes 

foi atribuído. 

“A “maratona” tinha 

começado e eu, diga-se, 

nem as sapatilhas tinha 

calçado.” 

Pesadelo 1/1 Codifica os excertos 

onde os participantes 

usam a metáfora 

"pesadelo" para o 

diagnóstico que lhes 

foi atribuído 

“No final dos 12 ciclos 

estava em remissão e eu 

acreditei que tinha sido 

só um pesadelo.” 

Saga 1/1 Codifica os excertos 

onde os participantes 

usam a metáfora 

"saga" para o 

diagnóstico que lhes 

foi atribuído. 

“Ninguém melhor para 

aconselhar; embora não 

sabendo ainda o 

diagnóstico já dava para 

ver que iria ter uma saga 

parecida com a dele.” 

Tsunami 2/2 Codifica os excertos 

onde os participantes 

usam a metáfora 

"tsunami" para o 

diagnóstico que lhes 

foi atribuído. 

“O amanhã reservou-nos 

uma surpresa, um 

tsunami vai assolar a 

nossa vida e mostrar 

quão indefesos nós 

somos.” 
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Vulcão 1/1 Codifica os excertos 

onde os participantes 

usam a metáfora 

"vulcão" para o 

diagnóstico que lhes 

foi atribuído. 

“Três anos depois, o 

“vulcão” voltou a entrar 

em atividade” 

 

O dia do Diagnóstico 

(Codifica os excertos que remetem para o dia em que foi diagnosticado cancro hematológico) 

Informação Recebida 

(Codifica os excertos que remetem para a informação recebida no momento da comunicação do 

diagnóstico) 

assunto de outro hospital 1/1 Codifica os excertos 

que contém a 

informação de que o 

diagnóstico seria 

assunto de outro 

hospital 

“Tudo mudou no 

momento em que o 

médico me disse que eu 

tinha “um problema que 

era assunto de outro 

Hospital”” 

curável 9/9 Codifica os excertos 

que remetem para a 

informação recebida 

aquando ao 

diagnóstico, 

considerando a 

doença curável 

“A Dra., com o seu belo 

sorriso, disse-me, com a 

mão dela em cima da 

minha, que tinha cura.” 

doença grave 3/3 Codifica os excertos 

que remetem para a 

informação recebida 

aquando ao 

diagnóstico, 

considerando a 

doença grave 

“É uma doença grave 

mas tem cura.” 

 

evolução rápida 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

informação recebida 

de que esta doença 

seria de evolução 

rápida. 

“Foi lá que fiquei a 

saber que era uma 

LEUCEMIA 

LINFOBLÁSTICA 

AGUDA e que estava a 

ter uma evolução muito 

rápida.” 
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incurável 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

informação recebida 

aquando ao 

diagnóstico, 

considerando a 

doença incurável 

“Também me disse que, 

ao contrário do que as 

pessoas pensam, o 

cancro não tem cura mas 

sim tratamento.” 

 

maligno 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

informação recebida 

aquando ao 

diagnóstico, 

considerando-o 

maligno 

“Durante esse exame, o 

oncologista que me iria 

seguir disse-me que o 

que tinha era maligno, 

preferi não ter noção do 

que ele me tinha dito.”  

pouco tempo de vida 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

informação recebida 

aquando ao 

diagnóstico, alertando 

para a urgência da 

intervenção 

““Bom”, responde ele, 

“então vou dizer-lhe por 

outras palavras: ou tem 

uma hora ou uma 

semana de vida”” 

procedimentos necessários 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

informação recebida 

sobre os 

procedimentos 

necessários tendo em 

conta o diagnóstico 

“As respostas do médico 

que me acompanhou 

foram curtas e concisas: 

"Sim, é uma espécie de 

cancro, mas, em primeiro 

lugar, há que ver bem o 

tipo de Linfoma que é e 

depois há que passar por 

um tratamento que inclui 

quimioterapia e 

radioterapia.”” 

quadro pouco agradável 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

informação recebida 

aquando ao 

diagnóstico, alertando 

para um quadro pouco 

agradável 

“pois o médico achara o 

quadro não muito 

agradável, mas que 

parecia ser linfoma.” 

 

termos ininteligíveis 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

informação recebida 

aquando ao 

“Depois de me transmitir 

o diagnóstico, utilizando 

aqueles termos técnicos 
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diagnóstico, que foi 

percecionada pelos 

participantes como 

pouco inteligível 

completamente 

ininteligíveis para uma 

leiga como eu” 

 

Perceção Subjetiva 

(Codifica os excertos que remetem para a perceção do diagnóstico após elaboração da informação 

recebida (diagnóstico)) 

algo grave 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção que o 

diagnóstico se trata de 

algo grave 

“Percebi imediatamente 

que poderia ser algo 

grave e claro que 

autorizei.” 

carga negativa da palavra 

cancro 

3/3 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção de 

negatividade 

associada à doença 

“contra a doença, cujo 

nome, por si só, tem uma 

carga assustadora e 

ainda com muito 

preconceito associado.” 

castigo 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção do 

diagnóstico enquanto 

castigo 

“Será alguém merecedor 

de semelhante castigo?” 

desafio 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção do 

diagnóstico como um 

desafio 

“Aquando do veredicto, 

estava preparado para o 

ouvir e sempre o encarei 

cara a cara como um 

desafio ao meu corpo, à 

minha inteligência 

emocional e à minha 

resistência física.” 

descontrolo sob si próprio 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção de 

descontrolo sob si 

após a receção do 

diagnóstico 

“o primeiro contacto 

com a doença, a terrível 

perceção de que a vida 

que programámos e que 

desenhámos para nós, 

afinal está a seguir por 

um caminho que não 

fazia parte dos nossos 

planos!” 
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inimaginável 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção do 

diagnóstico como 

algo inesperado na 

sua vida 

“Há alturas na vida em 

que somos confrontados 

com o inimaginável. A 

situação que retrato é um 

exemplo.” 

mundo caiu aos pés 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção de que o 

mundo lhe caiu aos 

pés após receber a 

notícia do 

diagnóstico. 

“andas no teu dia-a-dia 

como se o mundo tivesse 

caído a teus pés e o chão 

se tivesse aberto diante 

dos teus olhos 

incrédulos.” 

mundo fugiu dos pés 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção de que o 

mundo lhe fugiu dos 

pés após receber a 

notícia do 

diagnóstico. 

“Naquele momento 

parece que o mundo me 

fugiu dos pés” 

pesadelo 1/2  Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção do 

diagnóstico como um 

pesadelo 

“Enfim, começou aí o 

pesadelo.” 

 

pior dia da vida 4/4 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção de que o dia 

do diagnóstico teria 

sido o pior da sua 

vida 

“12 de fevereiro de 2010, 

o pior dia da minha 

vida” 

pior notícia 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção de que o 

diagnóstico teria sido 

a pior notícia que 

haviam recebido 

“No dia 6 de janeiro de 

2005, recebi a pior 

notícia que alguma vez 

tinha imaginado…estava 

com cancro!” 

prenúncio de morte 8/9 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção de 

inevitabilidade da 

“Eu sabia, eu tinha o 

pressentimento que cada 

minuto de espera poderia 

ser o último da minha 

vida.” 
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morte após a receção 

do diagnóstico 

provação 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção que o 

diagnóstico 

representaria uma 

provação na sua vida 

“Tinha 16 anos quando 

começou esta provação 

na minha vida.” 

 

sentença 5/5 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção que aquando 

à comunicação do 

diagnóstico lhe teria 

sido dada uma 

sentença 

“No dia 23 de fevereiro 

de 2011, ouvi a sentença 

nas palavras da médica” 

tortura 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção de que o 

diagnóstico foi uma 

tortura 

“Infelizmente, toda esta 

tortura estava longe de 

acabar” 

Reações Imediatas 

(Codifica os excertos que remetem para as reações emocionais imediatas ao momento do diagnóstico) 

Conotação Negativa 

(Codifica os excertos que remetem para as reações emocionais negativas e imediatas ao momento do 

diagnóstico) 

choque 9/10 Codifica os excertos 

que remetem para o 

choque como reação 

emocional imediata 

“Foi o maior choque da 

minha vida.” 

 

desespero 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para o 

desespero como 

reação emocional 

imediata 

“No início senti-me 

desesperada, incrédula, 

procurei justificações, 

senti-me revoltada, triste 

e cansada, mas durou 

pouco (uma semana 

talvez)” 

emoções dolorosas 4/5 Codifica os excertos 

que remetem para o 

conjunto de emoções 

dolorosas e não 

“Lembro-me que nesse 

momento abriu-se o 

chão, não parava de 
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distinguidas pelos 

participantes aquando 

à receção do 

diagnóstico 

chorar, só conseguia 

pensar na minha filha, 

que não ia ver 

crescer!!!” 

emoções indiscritíveis 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para o 

conjunto de emoções 

indescritíveis pelos 

participantes aquando 

à receção do 

diagnóstico 

“pensei que ia morrer 

pois a mãe da minha 

melhor amiga tinha 

falecido dessa mesma 

doença, chorei tanto, 

tudo o que senti é 

impossível de descrever” 

 

espanto 3/3 Codifica os excertos 

que remetem para o 

espanto como reação 

emocional imediata 

“Fiquei espantada!” 

impotência 4/4 Codifica os excertos 

que remetem para a 

impotência como 

reação emocional 

imediata 

“Por um lado, senti 

revolta, desespero, 

impotência e acima de 

tudo muito medo da 

morte” 

Medo 6/7 Codifica os excertos 

que remetem para o 

medo como reação 

emocional imediata 

“Fiquei gelada, com 

medo, e a fazer 

perguntas.” 

 

pânico 2/3 Codifica os excertos 

que remetem para o 

pânico como reação 

emocional imediata 

“Entrei em pânico” 

 

preocupação 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

preocupação como 

reação emocional 

imediata 

“mas não tinha 

conhecimento de como 

lidar com uma situação 

destas na primeira 

pessoa, de como passar 

de profissional de saúde 

a doente.” 

preocupação com o 

sofrimento dos outros 

6/7 Codifica os excertos 

que remetem para a 

preocupação com o 

“Queria tanto não ter de 

lhes contar, queria tanto 

não os fazer sofrer! 
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sofrimento dos outros 

após a receção do 

diagnóstico 

Vieram ao meu encontro, 

tentei manter-me calma, 

mas não contive as 

lágrimas, eles ainda não 

sabiam o que se passava, 

mas choravam também.” 

revolta 3/3 Codifica os excertos 

que remetem para a 

revolta como reação 

emocional imediata 

“Entre a negação, a dor, 

a revolta, mas também 

aquele “você pode 

tratar-se”, a minha 1ª 

luzinha de esperança.” 

tortura 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

tortura como reação 

emocional imediata 

“Fui rapidamente 

encaminhada pelo 

médico para o Hospital. 

A viagem até lá foi uma 

tortura.” 

tristeza 7/7 Codifica os excertos 

que remetem para a 

tristeza como reação 

emocional imediata 

“foi um misto de 

felicidade e de tristeza: 

Linfoma não Hodgkin B 

do mediastino.” 

vulnerabilidade 2/3 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vulnerabilidade como 

reação emocional 

imediata 

“Ainda hoje relembro 

desde o início aquele 

novembro de 2006 e 

quão somos vulneráveis 

quando confrontados 

com uma grave doença.” 

Conotação Positiva 

(Codifica os excertos que remetem para as reações emocionais positivas e imediatas ao 

momento do diagnóstico) 

Alívio 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para o 

alívio como reação 

emocional imediata 

“Por outro lado, também 

percecionei a notícia 

como uma lufada de ar 

fresco, porque finalmente 

estava próximo o dia em 

que em iria começar o 

tratamento” 

felicidade 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

felicidade como 

“Quando ele chegou, e 

porque já me tinham 

falado nessa hipótese, foi 



 
 

 

79  

reação emocional 

imediata 

um misto de felicidade e 

de tristeza” 

tranquilidade 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

tranquilidade como 

reação emocional 

imediata 

“Aquando do veredicto, 

estava preparado para o 

ouvir e sempre o encarei 

cara a cara como um 

desafio ao meu corpo, à 

minha inteligência 

emocional e à minha 

resistência física.” 

Processo de Definição de Diagnóstico 

(Codifica os excertos que remetem para o processo pelo que os participantes passaram até ao último 

diagnóstico) 

ausência de sintomas 8/9 Codifica os excertos 

que remetem para a 

recordação de 

ausência de sintomas 

dos participantes 

mesmo encontrando-

se já no processo de 

diagnóstico 

“Nesse dia soube que 

afinal o estádio já era IV 

e nunca tinha tido 

sintomas de nada, a não 

ser ter apalpado aquela 

bola.” 

demora do diagnóstico 11/15 Codifica os excertos 

que remetem para o 

tempo despendido até 

ao momento que 

receberam o 

diagnóstico 

“Não foi fácil, pois 

foram 15 dias de espera 

pelo resultado.” 

enumeração de exames 17/28 Codifica os excertos 

que remetem para os 

diferentes exames 

realizados até 

conseguirem o 

diagnóstico 

“Deram-me logo ordem 

de internamento, pois 

desconfiaram de uma 

pneumonia mal curada 

ou de tuberculose. Fiz 

TAC (Tomografia Axial 

Computorizada) e várias 

análises.” 

percurso pelos serviços 11/15 Codifica os excertos 

que remetem para o 

percurso pelos 

diferentes serviços até 

“Quando fiquei um 

pouco melhor, fui para o 

serviço de Hematologia 

mas, passada nem uma 

semana, tive mais uma 
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descobrirem o 

diagnóstico final 

hemorragia  digestiva e 

voltei aos cuidados 

intensivos.” 

Reação subjetiva ao momento do diagnóstico 

(Codifica os excertos que remetem para a reação imediata à comunicação do diagnóstico) 

batalha com a morte 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção de travar 

uma batalha com a 

morte no momento 

imediato à 

comunicação do 

diagnóstico 

“Quando numa batalha 

te deparas com a morte 

fria e despreocupada, é 

como se tivesses um 

choque frontal com ela.” 

desconhecimento do que era 

a doença 

9/9 Codifica os excertos 

que remetem para s 

reação de 

desconhecimento dos 

contornos da doença 

aquando à 

comunicação do 

diagnóstico 

“Dizem-te que tens um 

Linfoma de Hodgkin e tu 

nem imaginas o que isso 

é, simplificam-te dizendo 

que é um cancro no 

sistema linfático” 

negação 3/3 Codifica os excertos 

que remetem para a 

reação imediata de 

negação aquando à 

comunicação do 

diagnóstico 

“Eu ouvia a médica a 

falar mas na minha 

mente apenas ouvia “blá, 

blá…”.Isto não me está a 

acontecer!” 

Questionamento porquê eu 4/4 Codifica os excertos 

que remetem para o 

questionamento do 

sentido da doença na 

sua vida 

“Ainda ficava pior e 

vinha a infalível 

pergunta: «Porquê 

EU????»” 

Sintomas físicos 11/15 Codifica os excertos 

que remetem para os 

sintomas físicos 

sentidos ao longo do 

processo de 

descoberta do 

diagnóstico 

“Comecei a reter 

líquidos e a ficar muito 

“inchada”, com imensas 

dores nas costas.” 

Tipo de Diagnóstico 
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(Codifica os excertos que remetem para o tipo de cancro hematológico diagnosticado) 

Leucemia 11/12 Codifica os excertos 

que remetem para o 

diagnóstico de 

Leucemia 

“E no mielograma o 

veredicto chegou: eu 

tinha leucemia mieloide 

aguda.” 

Linfoma 19/20 Codifica os excertos 

que remetem para o 

diagnóstico de 

Linfoma 

“Atrás deste número está 

uma doente oncológica – 

Linfoma de Hodgkin” 

Linfoma Não Hodgkin 12/12 Codifica os excertos 

que remetem para o 

diagnóstico de 

Linfoma de Não 

Hodgkin 

“em Fevereiro sai o 

veredito final: Linfoma 

Não-Hodgkin.” 

 

Mieloma 4/4 Codifica os excertos 

que remetem para o 

diagnóstico de 

Mieloma 

“Um dia fiz uns exames e 

detetaram-me um 

Mieloma Múltiplo.” 

 

DOENÇA E TRATAMENTO 

(Codifica os excertos que remetem para o processo da doença) 

Designação Número de 

Fontes/Referências 

Descrição Exemplo dos dados 

Impacto da Doença/Tratamento 

(Codifica os excertos que remetem para o impacto da doença e dos tratamentos nos diferentes domínios 

da sua vida) 

Impacto Físico 

(Codifica os excertos que remetem para o impacto físico associado à doença e tratamentos) 

efeitos secundários 34/69 Codifica os excertos 

que remetem para os 

efeitos secundários 

dos tratamentos. 

“comecei a receber 

tratamentos de quimio, 

tive todos os efeitos 

secundários; febres, 

vómitos, diarreias, 

feridas em todas as 

mucosas, unhas a cair, 
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pele e, claro, o 

cabelo.” 

imagem pessoal/autoimagem 21/28 Codifica os excertos 

que remetem para o 

impacto das 

alterações na 

imagem pessoal no 

decorrer do processo 

de doença 

“Para além dos 

sintomas causados 

pela doença, a 

quimioterapia provoca 

alteração da imagem 

(alopecia, edemas e até 

um cheiro corporal 

característico) e 

consequentemente uma 

diminuição da 

autoestima.” 

Impacto na Família 

(Codifica os excertos que remetem para o impacto da doença e dos tratamentos a nível familiar) 

alteração de papeis 4/5 Codifica os excertos 

que remetem para o 

impacto da doença e 

dos tratamentos na 

dinâmica familiar 

“Os meus filhos, o meu 

marido (que mudou 

todas as suas rotinas, 

passando a ser a 

"FADA DO LAR", a 

cozinheira, fazia 

questão de cuidar dos 

meus pijamas e afins” 

dependência de outros 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

dependência de 

outros no processo 

de doença 

“É nestas alturas da 

vida que constatamos 

que, realmente, somos 

mesmo pequenos, 

porque ficamos 

dependentes totalmente 

de terceiros” 

festividades no hospital 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

ausência física dos 

participantes aos 

familiares e amigos 

em momentos 

festivos 

“Lá passei o 

aniversário da minha 

mulher, o Natal e as 

Festas todas. Sorte foi 

vir passar a Páscoa a 

casa.” 

interromper amamentação 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para o 

impacto da doença 

“Tive de me preparar 

psicologicamente para 

deixar de amamentar, 
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no processo de 

amamentação 

pois iria começar os 

ciclos de 

quimioterapia.” 

interrupção de gravidez 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

interrupção da 

gravidez como 

consequência da 

doença 

“Deus, a Fé, são 

testemunhas do que 

nos custou a perda, a 

mim e ao pai.” 

separação dos familiares 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

separação física dos 

participantes aos 

seus ente-queridos 

“Foi muito difícil 

separar-me dos meus 

pais e marido, embora 

não houvesse cenas de 

choro ou de 

desespero.” 

impacto na vida profissional 7/7 Codifica os excertos 

que remetem para o 

impacto da doença e 

dos tratamentos a 

nível profissional 

“O trabalho 

assoberbava-me tanto 

que uma simples ida 

ao médico destruiria a 

minha rotina.” 

impacto no estilo de vida 13/16 Codifica os excertos 

que remetem para o 

impacto da doença e 

dos tratamentos no 

seu estilo de vida 

“Passei por muito, é 

verdade, foi horrível: 

não saía de casa, não 

pude ir de férias, não 

podia fazer quase 

nada, e eu que tenho 

imensa força de vida, 

adoro viver, adoro 

estar com muita gente, 

tudo me foi retirado 

pela maldita doença.” 

impacto no projeto de vida 11/13 Codifica os excertos 

que remetem para o 

impacto da doença e 

dos tratamentos no 

seu projeto de vida 

“Tudo na minha vida 

andava bem, uma 

família linda, uma vida 

estabilizada e com 

vários projetos em 

mente, até ao dia 19 de 

maio de 2011.” 

impacto social 3/4 Codifica os excertos 

que remetem para o 

impacto da doença e 

“Com o passar do 

tempo, as coisas foram 
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dos tratamentos a 

nível social 

ficando cada vez mais 

difíceis para mim. Não 

queria estar com 

ninguém, estava 

sempre muito cansada, 

doíam-me os ossos” 

Vivência Emocional 

(Codifica os excertos que remetem para aspetos da vivência emocional) 

Conotação Negativa 

(Codifica os excertos que remetem para aspetos negativos da vivência emocional) 

angústia 4/6 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de angústia 

ao longo do processo 

de doença 

“foi isto que se passou 

durante 6 meses de 

muito sofrimento e 

muita angústia.” 

ansiedade 3/4 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de 

ansiedade ao longo 

do processo de 

doença 

“Claro que tinha os 

meus momentos de 

desânimo, de choro, de 

ansiedade, de 

angústia, mas tentei 

manter sempre a 

alegria e o pensamento 

positivo.” 

cansaço 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de cansaço 

ao longo do processo 

de doença 

“Correu tudo 

lindamente, andava 

cansada, mas não 

parava em casa; 

brincava imenso com 

as enfermeiras, que 

foram umas queridas 

comigo, e com todos.” 

choque 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de choque 

ao longo do processo 

de doença 

“Para além da queda 

do cabelo, que é um 

choque…” 

depressão 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de 

“O estado depressivo 

ajudou de forma 

singular a deteriorar 
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depressão ao longo 

do processo de 

doença 

ainda mais a minha 

saúde” 

Desânimo 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de 

desânimo ao longo 

do processo de 

doença 

“Claro que tinha os 

meus momentos de 

desânimo” 

desespero 2/3 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de 

desespero ao longo 

do processo de 

doença 

“E não controlei o 

desespero que há 

muito acumulava, 

chorei…” 

 

desilusão 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de desilusão 

ao longo do processo 

de doença 

“Já em 2012, após 

exames de rotina, 

voltei a ter uma 

desilusão. Mais uma 

vez o Linfoma tinha 

voltado.” 

emoções dolorosas 12/14 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de emoções 

dolorosas ao longo 

do processo de 

doença 

“ Há coisas de que só 

se pode falar quando 

já não doem …” 

 

fragilidade 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de 

fragilidade ao longo 

do processo de 

doença 

“Senti-me tão pequena 

e frágil, com muito 

medo dos meses 

seguintes e de como 

iria aguentar os 

tratamentos.” 

irritação 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de irritação 

ao longo do processo 

de doença 

“Sentia-me irritado 

nos primeiros dez dias 

e cansado na semana 

seguinte.” 

medo 14/19 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de medo ao 

“Foram oito meses 

dolorosos, cheios de 
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longo do processo de 

doença 

tudo, cheios de 

medo...” 

pânico 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de pânico 

ao longo do processo 

de doença 

“Outra etapa terrível 

para mim, talvez a pior 

de todas: “paniquei” 

completamente no 

isolamento.” 

Pequenez/insignificância 3/3 Codifica os excertos 

que remetem para o 

sentimento de 

pequenez e 

insignificância ao 

longo do processo de 

doença 

“Senti-me tão frágil, 

tão insignificante como 

um grãozinho de areia 

no meio de uma 

tempestade.” 

 

preocupação com o sofrimento 

do outro 

10/11 Codifica os excertos 

que remetem para a 

preocupação com o 

sofrimento dos 

outros ao longo do 

processo de doença 

“foram momentos 

dolorosos 

principalmente porque 

via a dor dos meus 

pais e irmã a sentirem-

se impotentes por não 

poderem fazer nada.” 

raiva 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de raiva ao 

longo do processo de 

doença 

“Sim, como todos os 

doentes (acho eu), tive 

o momento da não 

aceitação, da raiva…” 

revolta 4/5 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de revolta 

ao longo do processo 

de doença 

“Há um sentimento 

que me acompanha: a 

revolta, e quem disser 

que não o sente está a 

mentir.” 

saudade 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de saudade 

ao longo do processo 

de doença 

“As saudades de casa 

eram muitas.” 

sofrimento 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de 

sofrimento ao longo 

“Foram cinco meses 

muito intensos, de 

muito sofrimento que 
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do processo de 

doença 

não se deseja a um 

inimigo.” 

tristeza 5/6 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de tristeza 

ao longo do processo 

de doença 

“No meio de tanta 

tristeza, dor e revolta, 

foi uma mistura de 

sentimentos muito 

fortes, mas que me 

deram muita força ao 

mesmo tempo para 

superar tudo” 

Conotação Positiva 

(Codifica os excertos que remetem para aspetos positivos da vivência emocional) 

alegria 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de alegria 

ao longo do processo 

de doença 

“O isolamento 

continuou em casa, 

com muitos altos e 

baixos, dias difíceis e 

dias de muita alegria.” 

bom-humor 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de bom-

humor ao longo do 

processo de doença 

“O tempo foi passando 

e, com o apoio da 

minha família, 

consegui estar sempre 

bem, de bom humor” 

felicidade 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de 

felicidade ao longo 

do processo de 

doença 

“Apesar de tudo fui 

uma felizarda por ter 

um dador compatível, 

o meu irmão, pois nem 

todos têm essa sorte” 

força 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de força ao 

longo do processo de 

doença 

“Tive força, ânimo, 

alegria, paciência e 

sempre, sempre um 

sorriso no rosto…” 

paciência 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de 

paciência ao longo 

do processo de 

doença 

“Tive força, ânimo, 

alegria, paciência e 

sempre, sempre um 

sorriso no rosto…” 
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tranquilidade 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência de 

tranquilidade ao 

longo do processo de 

doença 

“vivi todo o processo 

com muita paz, 

tranquilidade, 

conformada, aceitando 

sempre sem questionar 

nem qualquer revolta.” 

Internamento 

(Codifica os excertos que remetem para os momentos de internamento) 

impacto emocional do 

isolamento 

6/7 Codifica os excertos 

que remetem para a 

vivência emocional 

associada aos 

momentos de 

isolamento 

“Outra etapa terrível 

para mim, talvez a pior 

de todas: “paniquei” 

completamente no 

isolamento. Queria 

abandonar o hospital. 

Tive de ter 

acompanhamento 

psiquiátríco. Lidei mal 

com o isolamento, 

sentia saudades do 

meu filho, terríveis e 

insuportáveis.” 

Perceção do internamento 

(Codifica os excertos que remetem para a perceção dos momentos de internamento) 

afastamento do lar 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para o 

afastamento do lar 

em consequência do 

internamento 

“A nossa casinha pode 

ser pobre ou rica, mas 

é a nossa casinha.” 

 

assustador 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção do 

internamento como 

assustador 

“O internamento foi 

assustador” 

o pior 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção do 

internamento como o 

pior da sua 

experiência de 

doença 

“Para mim, o facto de 

estar internada (era a 

primeira vez) era o 

pior.” 
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Perceção do Tratamento 

(Codifica os excertos que remetem para a perceção dos tratamentos realizados) 

Aspetos que o caracterizam 13/16 Codifica os excertos 

que remetem para a 

caracterização do 

tratamento 

“Foi-me efetuada uma 

biópsia óssea (exame 

extremamente 

doloroso) para detetar 

se a doença tinha 

atingido a medula e 

confirmar se era 

necessário 

transplante.” 

Perceção 

(Codifica os excertos que remetem para a perceção dos tratamentos realizados) 

agressivo 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção que os 

tratamentos eram 

agressivos 

“segui em frente para 

mais uns ciclos de 

quimioterapia bastante 

diferentes e 

agressivos” 

difícil 4/4 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção que os 

tratamentos eram 

difíceis 

“A primeira 

quimioterapia foi a 

mais difícil.” 

 

Doloroso 6/7 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção que os 

tratamentos eram 

dolorosos 

“Lá fui aguentando 

essa fase que é também 

muito dolorosa.” 

fatigante 2/3 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção que os 

tratamentos eram 

fatigantes 

“já me encontrava 

muito exausta e até um 

pouco desesperada. 

Parecia que o meu 

organismo estava 

embebido em 

químicos.” 

horrível 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção que os 

“Dias depois de a 

cicatriz fechar, 

começaram os 

tratamentos de 
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tratamentos eram 

horríveis 

quimioterapia (12). O 

primeiro dia foi 

horrível” 

maratona 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção que os 

tratamentos eram 

como uma maratona 

“Eu, que nunca tinha 

estado internado 

sequer por um dia, 

encontrava-me agora 

numa “maratona”.” 

perceção ambivalente 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção 

ambivalente dos 

tratamentos 

“As memórias que 

ainda persistem das 

angústias, das 

incertezas 

diagnosticadas, das 

agruras da 

quimioterapia e das 

queimaduras da 

radioterapia 

transformaram-se num 

fermento que leveda de 

forma ímpar e 

reconfigura as 

relações que se 

estabelecem e as 

paisagens naturais e 

humanas que se 

entrevêem no 

respingar dos dias.” 

perceção positiva 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção positiva 

dos tratamentos 

“Encarei os 

tratamentos como um 

bem para atingir a 

vitória.” 

pior fase da vida 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção que os 

tratamentos foram a 

pior fase da sua vida 

“Foi a pior fase de 

todas.” 

Tortura 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

perceção que os 

tratamentos eram 

uma tortura 

“Seguiram-se seis 

meses de pura 

“tortura”, onde desde 

que entrei, 28 de maio, 

e comecei a receber 
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tratamentos de 

quimio” 

Sucesso/Remissão 

(Codifica os excertos que remetem para o resultado dos tratamentos) 

insucesso 4/4 Codifica os excertos 

que remetem para o 

resultado negativo 

dos tratamentos, ou 

seja, refere-se ao 

insucesso dos 

mesmos 

“Entretanto 6 quimios 

completas, mais 

exames e a "DOENÇA 

PERSISTE”.”  

 

Sucesso 25/29 Codifica os excertos 

que remetem para o 

resultado positivo 

dos tratamentos, ou 

seja, refere-se ao 

sucesso dos mesmos 

“No dia 23 de 

dezembro, terminei a 

radioterapia e quando 

a Doutora me disse 

que tinha entrado em 

remissão completa!” 

Tipo de Tratamento 

(Codifica os excertos que remetem para o tipo de tratamentos realizados) 

Opções terapêuticas complementares 

(Codifica os excertos que remetem para as terapêuticas complementares utilizadas para o tratamento da 

doença) 

ensaios clínicos 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

participação em 

ensaios clínicos 

“Após algumas 

consultas o Dr. H. deu-

me conhecimento de 

um ensaio clínico que 

estava a decorrer no 

Centro Clinico 

dirigido a doentes de 

mieloma múltiplo.” 

Hipnose 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para o 

uso da hipnose como 

terapêutica 

complementar ao 

tratamento 

“terapias alternativas 

porque havia provas 

que funcionavam, 

comecei a fazer 

hipnose clínica” 
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Reiki 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para o 

uso de Reiki como 

terapêutica 

complementar ao 

tratamento 

“comecei a fazer 

hipnose clínica e 

Reiki” 

quimioterapia 37/45 Codifica os excertos 

que remetem para a 

quimioterapia como 

tratamento da doença 

“Era um tipo de 

cancro no sangue e 

que me iam enviar 

para o hospital de 

Coimbra para iniciar 

de imediato 

tratamentos de 

quimioterapia.” 

radioterapia 16/16 Codifica os excertos 

que remetem para a 

radioterapia como 

tratamento da doença 

“Foi em julho que 

iniciei o tratamento, 

com quatro ciclos de 

quimioterapia e 17 

sessões de 

radioterapia.” 

transplante 14/15 Codifica os excertos 

que remetem para a 

realização do 

transplante de 

medula óssea 

“Em fevereiro de 2011 

fiz a recolha de células 

estaminais e a 22 de 

março fiz o 

transplante.” 

 

COPING 

(Codifica os excertos que remetem para os mecanismos de coping utilizados pelos participantes ao 

longo do processo de doença) 

Designação Número de 

Fontes/Referências 

Descrição Exemplo dos dados 

Adaptação/Aceitação 19/36 Codifica os excertos 

que remetem para 

adaptação como 

estratégia utilizada 

para atenuar o 

sofrimento 

proveniente da doença 

“Enfim, aceitar, 

enfrentar a batalha e 

agradecer cada dia, cada 

vitória, torna-se rotina 

diária aqui para a minha 

pessoa.” 
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Ajuda/Esperança 

(Codifica os excertos que remetem para ajuda e esperança como estratégia utilizada para atenuar o 

sofrimento proveniente da doença) 

confiança na medicina 8/12 Codifica os excertos 

que remetem para a 

confiança na medicina 

e nos médicos como 

estratégia utilizada 

para atenuar o 

sofrimento 

proveniente da doença 

“Após a minha primeira 

consulta, senti uma 

confiança tão grande na 

médica, que me entreguei 

totalmente ao que ela me 

dizia.” 

esperança 26/40 Codifica os excertos 

que remetem para a 

esperança na cura 

como estratégia 

utilizada para atenuar 

o sofrimento 

proveniente da doença 

“Não encontro 

explicação para este 

estado de espírito, mas 

posso partilhar que 

nunca senti desânimo, 

mas também nunca achei 

que a cura seria certa…” 

Altruísmo 4/6 Codifica os excertos 

que remetem para a 

realização de 

atividades altruístas 

como estratégia 

utilizada para atenuar 

o sofrimento 

proveniente da doença 

“Tantas horas sem fazer 

nada? Solução: pintar as 

unhas às senhoras que 

estavam na sala naquele 

dia. Pelo menos consegui 

uns sorrisos extra, para 

além de estar sempre a 

tentar falar com quem 

me dava troco.” 

Atitude Positiva 

(Codifica os excertos que remetem para a atitude positiva como estratégia utilizada para atenuar o 

sofrimento proveniente da doença) 

atividades prazerosas 5/10 Codifica os excertos 

que remetem para a 

realização de 

atividades prazerosas 

como estratégia 

utilizada para atenuar 

o sofrimento 

proveniente da doença 

“Sempre que podia ia ao 

jardim de manhã e à 

tarde, recuperar energia 

(…) beber uma água já 

que café não podia” 

exprimir ânimo positivo 10/12 Codifica os excertos 

que remetem para a 

“Eu faria a minha parte 

seguindo os tratamentos 
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vontade de exprimir 

ânimo positivo como 

estratégia utilizada 

para atenuar o 

sofrimento 

proveniente da doença 

e as indicações médicas 

à risca com vontade e 

bom ânimo.” 

maquilhagem 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

utilização de 

maquilhagem como 

estratégia utilizada 

para atenuar o 

sofrimento 

proveniente da doença 

“O cabelo nunca caiu na 

totalidade, mas o rímel e 

o batom faziam parte da 

indumentária para estar 

mais coradinha e ter 

sempre a autoestima em 

alta.” 

pensamento positivo_atitude 

positiva 

12/19 Codifica os excertos 

que remetem para o 

pensamento e atitudes 

positivas como 

estratégias utilizadas 

para atenuar o 

sofrimento 

proveniente da doença 

“Tinha uma força 

interior que não sei de 

onde vinha, mas que me 

fazia pensar que de cada 

vez que fazia quimio não 

era mais uma, mas 

menos uma e que tudo 

iria correr bem.” 

relativizar 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para o 

relativizar de 

informações como 

estratégia utilizada 

para atenuar o 

sofrimento 

proveniente da doença 

“Relativizar, cancro é 

cancro, mas sempre está 

ao nosso lado alguém 

pior do que nós.” 

sentido de humor 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

utilização do sentido 

de humor como 

estratégia utilizada 

para atenuar o 

sofrimento 

proveniente da doença 

“Hoje é o dia que eu e a 

auxiliar de cardiologia 

nos rimos desse momento 

do Dioguinho. A “Miss 

Cagarolas” era parecida 

com o Diogo. Confesso 

que ainda hoje não 

conheço a minha sósia!” 

viver o presente 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para o 

viver do momento 

presente como 

“descobrimos um 

remédio muito eficaz: 

concentrar esforços e 

pensamentos no dia 



 
 

 

95  

estratégia utilizada 

para atenuar o 

sofrimento 

proveniente da doença 

seguinte, deixando o que 

vem a seguir para um dia 

depois.” 

Espírito de Luta 

(Codifica os excertos que remetem para o espírito de luta como estratégia utilizada para atenuar o 

sofrimento proveniente da doença) 

enfrentar a doença pela 

família 

6/9 Codifica os excertos 

que remetem para o 

enfrentamento da 

doença pela família 

“Tenho sentido, ao longo 

deste tempo, que não 

posso esmorecer e tenho 

necessidade de continuar 

em frente, primeiro por 

mim, e depois pelas 

minhas “Âncoras" 

sempre presentes (devo-

lhes isso).” 

Luta 19/27 Codifica os excertos 

que remetem para a 

luta como estratégia 

utilizada para atenuar 

o sofrimento 

proveniente da doença 

“Agarrei-me ao que era 

mais importante na 

minha vida e lutei, lutei 

contra uma doença 

manhosa, que apareceu 

sem avisar e sem dor.” 

metáforas de guerra 6/16 Codifica os excertos 

que remetem para a 

utilização de 

metáforas de guerra 

como estratégia 

utilizada para atenuar 

o sofrimento 

proveniente da doença 

“Hoje olho para trás e 

sinto que valeu a pena 

todo o sofrimento. Sei 

que as minhas 

“cicatrizes” são o meu 

troféu de uma guerra de 

David contra Golias.” 

Espiritualidade 19/33 Codifica os excertos 

que remetem para a 

espiritualidade como 

estratégia utilizada 

para atenuar o 

sofrimento 

proveniente da doença 

“sou uma pessoa de fé e 

desde o primeiro dia 

entreguei o meu destino 

nas mãos de Deus, 

aceitando o que poderia 

acontecer.” 

Força Interior 

(Codifica os excertos que remetem para a força interior como estratégia utilizada para atenuar o 

sofrimento proveniente da doença) 
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autoconfiança 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

autoconfiança como 

estratégia utilizada 

para atenuar o 

sofrimento 

proveniente da doença 

“Não posso dizer que 

foram meses fáceis, mas 

posso afirmar que foram 

8 meses de afirmação da 

minha coragem e 

confiança.” 

coragem 3/4  Codifica os excertos 

que remetem para a 

coragem como 

estratégia utilizada 

para atenuar o 

sofrimento 

proveniente da doença 

“(…)não queria 

acreditar, mas tive 

coragem, fui ao 

cabeleireiro, rapei o 

cabelo e comprei uma 

peruca muito parecida 

ao meu corte e cor de 

cabelo.” 

resiliência 7/8 Codifica os excertos 

que remetem para a 

resiliência como 

estratégia utilizada 

para atenuar o 

sofrimento 

proveniente da doença 

“(…)mas as suas 

palavras não me 

transmitiram medo, mas 

antes resiliência e força 

psicológica.” 

Negação/Evitamento 

(Codifica os excertos que remetem para negação e evitamento como estratégia utilizada para atenuar o 

sofrimento proveniente da doença) 

isolamento 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para o 

isolamento como 

estratégia utilizada 

para atenuar o 

sofrimento 

proveniente da doença 

“Durante os primeiros 

dez dias isolava-me e 

esperava que tudo 

voltasse ao normal.” 

negação 9/13 Codifica os excertos 

que remetem para 

negação como 

estratégia utilizada 

para atenuar o 

sofrimento 

proveniente da doença 

“Tudo sem exceção 

servia para ampliar o 

meu estado de negação 

ou, se quiserem, o não 

querer assumir que 

precisava urgentemente 

de ajuda.” 
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SOBREVIVÊNCIA 

(Codifica os excertos que remetem para os momentos respeitantes à sobrevivência) 

Designação Número de 

Fontes/Referências 

Descrição Exemplo dos dados 

conquista da normalidade 18/21 Codifica os excertos 

que remetem para a 

conquista da 

normalidade após a 

notícia de 

sobrevivência 

“Hoje tenho uma vida 

normal, já faço tudo 

como antes.” 

follow up da doença 27/30 Codifica os excertos 

que remetem para o 

follow-up da doença 

no momento presente 

“Estou em remissão há 5 

anos e continuo a ser 

acompanhada no 

Hospital, onde sempre 

fui bem tratada por 

excelentes 

profissionais.” 

futuro 9/9 Codifica os excertos 

que remetem para as 

perspetivas de futuro 

dos sobreviventes 

“A vida regressou, 

praticamente, ao normal. 

Apesar dos meus 63 

anos, sinto que tenho 

ainda muito a fazer pela 

frente.” 

Metáforas 

(Codifica os excertos que remetem para as metáforas utilizadas para a sobrevivência) 

metáfora de guerra 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para as 

metáforas de guerra 

utilizadas pelos 

sobreviventes 

“Entre a batalha do 

cancro e a minha 

determinação, ganhei a 

segunda.” 

renascer 4/4 Codifica os excertos 

que remetem para a 

metáfora de renascer 

“FOI O RENASCER e 

até ao dia de hoje, 07-

07-2014, continuo a 

viver a minha vida o 

mais normal possível.” 

voar 2/2 Codifica os excertos 

que remetem para a 

metáfora de voar 

“Já voei... E quando 

passei por lá, a 10 de 

outubro de 2014, rezei 

por todos os que lá estão, 
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porque um dia também 

vão voar como eu.” 

Reações Emocionais 

(Codifica os excertos que remetem para as reações emocionais no momento que receberam a notícia de 

cura da doença) 

alegria 6/6 Codifica os excertos 

que remetem para a 

reação de alegria 

“Senti uma alegria 

imensa quando em 

novembro efetuei outro 

PET, e a médica 

confirmou a remissão da 

doença.” 

alívio 3/3 Codifica os excertos 

que remetem para a 

reação de alívio 

“A guerreira respirou de 

alívio e alegria, assim 

como todos os que com 

ela lutaram.” 

emoções indiscritíveis 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para 

emoções indiscritíveis 

aquando ao momento 

de sobrevivência 

“nem sei explicar por 

palavras o que senti.”  

 

empatia com os que sofrem 3/3 Codifica os excertos 

que remetem para a 

reação de emparia 

pelos que sofrem 

“Quero deixar aqui uma 

mensagem de muita força 

com um beijo muito 

grande a todas as 

pessoas que venceram o 

Linfoma como eu e outro 

ainda àquelas que estão 

a lutar para o vencer.” 

espanto 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

reação de espanto 

“No dia 23 de dezembro, 

terminei a radioterapia e 

quando a Doutora me 

disse que tinha entrado 

em remissão completa, 

eu não queria 

acreditar.” 

gratidão doador 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

reação de gratidão 

“Entrei em pânico e na 

profunda tristeza, mas 

graças a muitos 

abnegados profissionais 
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para com o doador de 

medula óssea 

médicos, enfermeiros, 

auxiliares e muito 

especialmente à pessoa 

que me doou a medula 

óssea, pessoa maior que 

aqui sublinharei com um 

S maiúsculo, foi-me 

permitido viver de novo 

até Hoje.” 

gratidão família 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

reação de gratidão 

para com a família 

“Obrigado à minha 

família e à equipa 

médica.” 

gratidão profissionais 6/6 Codifica os excertos 

que remetem para a 

reação de gratidão 

para com os 

profissionais de saúde 

“Aos grandes 

profissionais desse 

hospital devo a minha 

vida.” 

medo 1/1 Codifica os excertos 

que remetem para a 

reação de medo 

“Confesso que por vezes 

me vem ao pensamento 

“… E se voltar a 

acontecer? Se tiver uma 

recidiva?”, mas logo a 

seguir proíbo-me de 

continuar.” 

 

GANHOS-BENEFICIOS DO PROCESSO DA DOENÇA  

(Codifica os excertos que remetem para os ganhos e benefícios derivados do processo de doença) 

Designação Número de 

Fontes/Referências 

Descrição Exemplo dos dados 

aprendizagens 13/16 Codifica os excertos 

que remetem para as 

aprendizagens 

resultantes da 

vivência do processo 

de doença 

“Que aprendi com tudo 

isto? Que a vida é bela, 

que tudo nela vale a 

pena, que nunca devemos 

baixar os braços diante 

das dificuldades, que 

tudo devemos enfrentar 

com coragem e que, 

embora não saibamos 
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bem onde a ir buscar, 

devemos acreditar que 

vamos ser vencedores e 

que das coisas más 

podemos tirar lições de 

vida” 

Crescimento pós-traumático 23/35 Codifica os excertos 

que remetem para o 

crescimento 

percebido após a 

vivência do cancro 

hematológico 

“Com a lucidez que o 

tempo de remissão (ou 

cura mesmo) nos 

empresta, a experiência 

de ter sofrido de uma 

doença oncológica é hoje 

vivida como 

profundamente 

transformadora” 

Ressignificação da doença 10/13 Categoriza os 

excertos que remetem 

para a atribuição de 

um 

sentido/significado 

para a doença na sua 

vida 

"Hoje olho para trás e 

sinto que valeu a pena 

todo o sofrimento" 

Ressignificação do sentido 

da vida 

20/32 Categoriza os 

excertos que remetem 

para as mudanças 

percebidas no 

propósito e sentido da 

sua vida após a 

doença 

“Aprendi a dar valor ao 

que realmente importa: a 

amizade, os amigos, a 

família, a apreciar as 

coisas boas da vida.  A 

minha perspetiva de vida 

mudou e considero que 

sou uma pessoa melhor 

agora. Mais atenta aos 

outros, ao que me rodeia, 

com mais vontade de 

ajudar quem precisa” 

 

SUPORTE SOCIAL  

(Codifica os excertos que remetem para a perceção de suporte social formal e informal) 

Designação Número de 

Fontes/Referências 

Descrição Exemplo dos dados 
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Formal 

(Codifica os excertos que remetem para a perceção de suporte social formal) 

APLL 

(Codifica os excertos que remetem para a perceção de suporte por parte da APLL) 

emocional 3/3 Categoriza os 

excertos que remetem 

para a perceção que o 

sujeito tem acerca da 

afetividade recebida 

das pessoas (sentir-se 

amado, apreciado e 

ter consciência de 

como os outros se 

preocupam com ele) 

“uma pessoa, quando 

fica doente, precisa 

muito da ajuda de toda a 

gente e aqui eu não pude 

ser atendida e tratada 

melhor porque melhor é 

impossível.” 

informacional 2/2 Categoriza os 

excertos que remetem 

para a receção de 

informações 

pertinentes em 

determinadas 

situações 

“Terminei este capitulo 

da minha vida 

procurando associações 

onde me pudesse juntar a 

pessoas com o mesmo 

problema que eu (…) 

onde me deu e tem dado 

apoio em todos os 

aspetos” 

instrumental 5/6 Categoriza os 

excertos que remetem 

para a perceção de 

ajuda, por parte dos 

outros, de forma 

prática tais como 

auxílio financeiro, 

cozinhar, acompanhar 

ao médico... 

“É o apoio que esta 

Associação me tem dado 

que me tem valido. Tenho 

gastos com óculos, casa, 

montanhas de 

medicamentos. Se não 

tivesse essa ajuda, estava 

desgraçada.” 

Auxiliares 

(Codifica os excertos que remetem para a perceção de suporte por parte dos auxiliares de ação médica) 

emocional 21/23 Categoriza os 

excertos que remetem 

para a perceção que o 

sujeito tem acerca da 

afetividade recebida 

das pessoas (sentir-se 

“Mais do que aprender a 

tratar todo(a)s o(a)s (…) 

o(a)s auxiliares(…) pelo 

nome próprio, aprendi 

que eles sabem a exata 
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amado, apreciado e 

ter consciência de 

como os outros se 

preocupam com ele) 

medida do que sentimos 

todos os dias.” 

informacional 2/2 Categoriza os 

excertos que remetem 

para a receção de 

informações 

pertinentes em 

determinadas 

situações 

“não me trataram com se 

eu fosse um objeto, uma 

vez que esclareciam as 

minhas dúvidas de forma 

honesta, explicavam os 

procedimentos e 

mostravam constante 

disponibilidade e 

preocupação.” 

instrumental ¾ Categoriza os 

excertos que remetem 

para a perceção de 

ajuda, por parte dos 

outros, de forma 

prática tais como 

auxílio financeiro, 

cozinhar, acompanhar 

ao médico... 

“Os anjinhos de bata 

azul faziam o resto e a 

Dona L., senhora da 

limpeza, trazia de casa 

pão escuro e marmelada 

caseira para me mimar.” 

Enfermeiros 

(Codifica os excertos que remetem para a perceção de suporte por parte dos enfermeiros) 

emocional 19/21 Categoriza os 

excertos que remetem 

para a perceção que o 

sujeito tem acerca da 

afetividade recebida 

das pessoas (sentir-se 

amado, apreciado e 

ter consciência de 

como os outros se 

preocupam com ele) 

“Não posso deixar de 

agradecer também a toda 

a equipa médica, de 

enfermagem e de 

auxiliares do Serviço de 

Hematologia do 

Hospital. Sempre com 

um sorriso, com toda a 

paciência do mundo, 

sempre presentes.” 

informacional 2/2 Categoriza os 

excertos que remetem 

para a receção de 

informações 

pertinentes em 

determinadas 

situações 

“uma vez que 

esclareciam as minhas 

dúvidas de forma 

honesta” 
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Médicos 

(Codifica os excertos que remetem para a perceção de suporte por parte dos médicos) 

emocional 24/25 Categoriza os 

excertos que remetem 

para a perceção que o 

sujeito tem acerca da 

afetividade recebida 

das pessoas (sentir-se 

amado, apreciado e 

ter consciência de 

como os outros se 

preocupam com ele) 

“Fui seguida no Hospital 

pelo maravilhoso, 

fantástico, incansável 

Dr., o meu anjo da 

guarda até hoje.” 

informacional 3/4  Categoriza os 

excertos que remetem 

para a receção de 

informações 

pertinentes em 

determinadas 

situações 

“Foram uns conselhos 

sábios, que me ajudaram 

muito” 

instrumental 1/1 Categoriza os 

excertos que remetem 

para a perceção de 

ajuda, por parte dos 

outros, de forma 

prática tais como 

auxílio financeiro, 

cozinhar, acompanhar 

ao médico... 

“fiz tudo naquela tarde 

com a ajuda dos meus 

colegas e dos médicos.” 

Informal 

(Codifica os excertos que remetem para a perceção de suporte social informal) 

Amigos 

(Codifica os excertos que remetem para a perceção de suporte por parte dos amigos) 

Emocional 23/27 Categoriza os 

excertos que remetem 

para a perceção que o 

sujeito tem acerca da 

afetividade recebida 

das pessoas (sentir-se 

amado, apreciado e 

ter consciência de 

“Nessa altura, apercebi-

me dos amigos que tinha, 

que me aceitaram de 

forma natural, não tendo 

aquelas palavras de 

misericórdia, mas 

conversas do quotidiano, 

conversas banais quando 
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como os outros se 

preocupam com ele) 

se está num grupo de 

amigos.” 

Aumento da rede social 

(Codifica os excertos que remetem para a perceção de suporte das pessoas com as quais criaram ligação 

no decorrer do processo de doença) 

Emocional 8/9 Categoriza os 

excertos que remetem 

para a perceção que o 

sujeito tem acerca da 

afetividade recebida 

das pessoas (sentir-se 

amado, apreciado e 

ter consciência de 

como os outros se 

preocupam com ele) 

“Conheci pessoas 

fantásticas, a quem só 

posso agradecer, cruzei-

me com pessoas, ao 

longo desta jornada, que 

me ajudaram a ver que 

não era a única, que 

havia mais e muitos mais 

como eu.” 

Família 

(Codifica os excertos que remetem para a perceção de suporte por parte da família) 

Emocional 30/43 Categoriza os 

excertos que remetem 

para a perceção que o 

sujeito tem acerca da 

afetividade recebida 

das pessoas (sentir-se 

amado, apreciado e 

ter consciência de 

como os outros se 

preocupam com ele) 

“O tempo foi passando e, 

com o apoio da minha 

família, consegui estar 

sempre bem, de bom 

humor, apesar da 

situação em que me 

encontrava.” 

Instrumental 9/12 Categoriza os 

excertos que remetem 

para a perceção de 

ajuda, por parte dos 

outros, de forma 

prática tais como 

auxílio financeiro, 

cozinhar, acompanhar 

ao médico... 

“Quem assegurava todas 

as rotinas que uma casa 

exige era o meu marido, 

bem como a restante 

família próxima, que 

tudo fizeram para que 

nada me faltasse.” 

Rede de emprego/escolar 

(Codifica os excertos que remetem para a perceção de suporte por parte da rede de emprego e da rede 

escolar) 
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Emocional 1/1 Categoriza os 

excertos que remetem 

para a perceção que o 

sujeito tem acerca da 

afetividade recebida 

das pessoas (sentir-se 

amado, apreciado e 

ter consciência de 

como os outros se 

preocupam com ele) 

“Continuei a trabalhar 

porque isso me fazia 

sentir mais forte (tive 

sempre um grande apoio, 

tanto dos chefes como 

dos colegas)” 

Instrumental 1/1 Categoriza os 

excertos que remetem 

para a perceção de 

ajuda, por parte dos 

outros, de forma 

prática tais como 

auxílio financeiro, 

cozinhar, acompanhar 

ao médico... 

“Graças ao meu 

coordenador de curso, 

professores e amigos de 

turma, consegui 

acompanhar as aulas 

através de vídeo-

conferência e assim, 

nesse ano, consegui 

terminar a minha 

Licenciatura.” 

 

 


