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RESUMO 

 

A presente investigação tem como objeto de estudo o itinerário que mulheres, 

portadoras de câncer de mama, matriculadas em hospital especializado do 

Instituto Nacional de Câncer, percorrem em busca do diagnóstico e início do 

tratamento. O objetivo do trabalho é analisar o significado do adoecimento por 

câncer de mama para as mulheres estudadas, estabelecendo relações entre as 

representações atribuídas a essa doença e a construção de determinado 

itinerário em busca do diagnóstico e tratamento. O estudo tem como bases 

teórico-metodológicas as representações sociais do câncer e o itinerário 

terapêutico. Acreditamos que, ancoradas numa reflexão teórica realizada nos 

campos da sociologia e da antropologia, essas categorias dão maior 

visibilidade ao nosso objeto de estudo. Sublinhamos que a investigação é de 

natureza qualitativa, embora análises quantitativas tenham servido de cenário 

para as construções sociológicas e antropológicas desenvolvidas. Realizamos 

25 entrevistas semi-estruturadas, buscando compreender as experiências das 

pacientes no desenvolvimento de um itinerário terapêutico e suas 

representações sociais sobre o Câncer de Mama, com vistas à comparação 

desses aspectos ao favorecimento - ou não - na obtenção do diagnóstico desta 

patologia. Nas considerações finais, dentre outras recomendações, ressalta-se 

a urgente necessidade da abordagem do câncer em uma perspectiva 

interdisciplinar, superando a visão biomédica, hegemônica nas formulações de 

políticas de prevenção e tratamento. 

 

Palavras-Chave: Câncer de Mama: aspectos sociais; R epresentações Sociais; 

Antropologia Cultural 



 

SUMMARY 

 

The object of this research is the journey made by women affected by breast 

cancer and registered in a specialized hospital - Instituto Nacional de Câncer 

(National Cancer Institute) – in their search for diagnosis and initial treatment. 

The aim of this study is to analyze the meaning of having breast cancer for the 

women involved in the study, establishing relationships between the 

representations attributed to the illness and the construction of a specific 

itinerary in search for diagnosis and treatment. The study has two categories as 

references: social representations of cancer and therapeutic itinerary. We 

believe that, rooted on a theoretical reflection regarding sociology and 

anthropology, these categories provide greater visibility to our study’s object. 

Let it be highlighted that the investigation is of a qualitative nature, although 

quantitative analysis served as background for sociological and anthropological 

constructions developed. We performed 25 semi-structured interviews with the 

aim to understand the patients’ experiences in the development of a 

therapeutical itinerary and its social representations regarding Breast Cancer, 

so as to compare these aspects with the favored approach – or not – in 

achieving diagnosis for this pathology. In the final considerations, among other 

recommendations, there is an emphasis on the urgent need to approach cancer 

with a interdisciplinary perspective, overcoming the biomedical vision, 

hegemonic in formulating prevention and treatment policies. 

 

 

Keywords: Breast Cancer: social aspects; Social Rep resentations; Cultural 

Anthropology  
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Capítulo I 

BASES DO ESTUDO 

 

 

1 - Introdução 

 

 Definimos como objeto deste estudo o itinerário que mulheres, 

portadoras de câncer de mama, matriculadas em hospital especializado do 

Instituto Nacional de Câncer (INCA), percorrem em busca do diagnóstico e 

início do tratamento. 

 Inicialmente, observamos que “câncer é o nome dado a um conjunto de 

mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado 

(maligno ) de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se 

(metástase ) para outras regiões do corpo” (Brasil, 2003). 

 O câncer de mama, além dessas características, “é provavelmente o 

mais temido pelas mulheres devido à sua alta freqüência e sobretudo pelos 

seus efeitos psicológicos, que afetam a percepção da sexualidade e a própria 

imagem pessoal” (Brasil, 2003). Esses efeitos, por sua vez, são influenciados 

também por significados construídos socialmente sobre os diferentes aspectos 

envolvidos no processo de adoecimento por essa patologia. 
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 Assim, respaldados em construções teóricas sócio-antropológicas, 

buscamos compreender como as mulheres enfrentam a experiência de 

adoecer e constroem estratégias para o enfrentamento deste processo. 

 Partimos, neste estudo, da constatação de que uma grande parte das 

pacientes matriculadas no Hospital do Câncer III/INCA/RJ chega ao hospital 

com doença avançada (estádios III e IV, considerando-se a extensão do tumor 

e a presença de metástases à distância), conforme demonstrado no Gráfico 1. 

Fonte: Registro Hospitalar de Câncer/HC III / INCA 

 

Desta forma, a análise pautou-se na compreensão dos elementos que 

podem favorecer ou prejudicar o trajeto - ou itinerário - na busca do diagnóstico 

e início do tratamento. Consideramos, ainda, o processo individual das 

mulheres para o enfrentamento da ameaça de ser acometida por uma doença 

com construções simbólicas tão significativas e com repercussões tão 

importantes para suas vidas. 
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Embora este não seja o foco central do trabalho, cabe demarcar uma 

análise da relação entre os diferentes níveis hierárquicos do sistema de saúde 

e da promoção da eqüidade em saúde, sobretudo no aspecto da acessibilidade 

à assistência sanitária na área oncológica. Neste contexto, o INCA encontra-se 

inserido como uma unidade de referência para o atendimento de câncer. 

O Sistema de Saúde no Brasil encontra-se dividido em níveis 

hierárquicos distintos, que devem funcionar de maneira integrada, derivando 

numa prestação de serviços de qualidade para a população usuária. 

 Conforme assinala Elias, “a noção de Sistema pressupõe a existência de 

partes não só articuladas entre si, mas principalmente que funcionem como 

estruturas organizadas”. (1996:63) 

 De forma ilustrativa, o Sistema de Saúde no Brasil é usualmente 

entendido por modelos que consistem em agrupar as instituições que o 

compõem segundo as esferas de atendimento, classificadas em níveis: 

primário, secundário, terciário e quaternário, aos quais correspondem graus 

tecnológicos de complexidade ascendente. Nesta hierarquização, o INCA se 

insere como uma instituição que promove assistência em câncer em níveis 

terciário e quaternário. 

No caso específico da prestação da assistência oncológica, o INCA, como 

órgão gestor da política de câncer para o país, tem a missão de desenvolver 

ações nacionais integradas para prevenção e controle do câncer, de forma 

articulada com os estados, municípios e entidades públicas e privadas. 
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2 – Justificativa e Objetivo 

 

 O câncer constitui-se em importante causa de morte por doença na 

população brasileira. Em 2000, as neoplasias foram responsáveis por 120.493 

óbitos no país, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 

ÓBITOS POR OCORRÊNCIA SEGUNDO CAUSA – CAP. CID-BR-10 

PERÍODO: 2000 

Causa – Cap. CID- BR-10 Óbitos 
p/Ocorrência 

TOTAL 946.392 

Doenças do aparelho circulatório 260.555 

Sint sinais e achad anorm ex clin e laborat 135.699 

Neoplasias 120.493 

Causas externas de morbidade e mortalidade 118.367 

Doenças do aparelho respiratório 88.351 

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 47.278 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 44.496 

Doenças do aparelho digestivo 43.014 

Algumas afec originadas no período perinatal 36.544 

Doenças do aparelho geniturinário 13.367 

 Doenças do sistema nervoso 11.576 

Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 9.798 

Transtornos mentais e comportamentais 6.135 

Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 4.800 

Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 2.476 

Doenças da pele e do tecido subcutâneo 1.652 

Gravidez parto e puerpério 1.648 

Doenças do ouvido e da apófise mastóide 133 

Doenças do olho e anexos 10 

FONTE: MS/FUNASA/CENEPI - Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) – 
DATASUS (adaptado para este estudo).  
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Conforme assinalado em editorial da Revista Brasileira de Cancerologia: 

 

“Quando consideram-se as maiores taxas de mortalidade por 

câncer, no Brasil (de mama, colo uterino, próstata, pulmão, 

estômago, esôfago, intestino, pâncreas e leucemia) numa série 

histórica de 15 anos, apenas a do câncer de estômago parece 

mostrar uma tendência à queda. Ou seja, exceto pela do câncer de 

estômago, as taxas brasileiras de mortalidade por câncer ou são 

estáveis ou têm tendência à elevação, demonstrando que pouco se 

tem conseguido interferir na realidade nacional, principalmente com 

relação aos tumores que podem ser prevenidos ou diagnosticados 

precocemente”. (Moraes, 1998:96) 

 

Esses dados evidenciam a complexidade do problema no Brasil. Embora 

estratégias de prevenção e tratamento de câncer tenham adquirido expressão 

nas prioridades das Políticas Públicas de Saúde, os resultados efetivamente 

ainda aparecem com timidez no quadro sanitário no país. 

 Entre as mulheres, as neoplasias constituem importante causa de morte. 

Conforme tabela 2, em 2000, 55.439 casos de óbito por essa causa foram 

registrados entre esse segmento da população no país. Para o ano de 2003, o 

INCA estima a ocorrência de 58.610 casos de óbitos por neoplasias entre as 

mulheres brasileiras, conforme tabela 3. 
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Tabela 2 

ÓBITOS POR OCORRÊNCIA POR SEXO SEGUNDO REGIÃO 
Capítulo CID-10: Neoplasias (tumores) 

Período: 2000 

Região Masculino Feminino Ignorado Total 

TOTAL 65.033 55.439 21 120.493 

Região Norte 2.180 1.897 - 4.077 

Região Nordeste 9.252 9.320 6 18.578 

Região Sudeste 35.088 29.847 13 64.948 

Região Sul 14.789 11.264 - 26.053 

Região Centro Oeste 3.724 3.111 2 6.837 

Fonte: MS/Funasa/Cenepi – Sistema de Informações sobre Mortalidade 

 

Tabela 3 

ESTIMATIVAS PARA O ANO 2003 DAS TAXAS BRUTAS DE INCIDÊNCIA E 
MORTALIDADE POR 100.000 MULHERES E DO NÚMERO DE CASOS 

NOVOS E DE ÓBITOS POR CÂNCER, SEGUNDO LOCALIZAÇÃO PRIMÁRIA 
(BRASIL). 

Estimativa dos Casos 
Novos 

Estimativa dos 
Óbitos 

Localização Primária 
Neoplasia maligna 

N° de Casos  Taxa 
Bruta 

N° de 
Óbitos 

Taxa 
Bruta 

Pele não Melanoma 43.155 47,80  365 0,37 
Mama Feminina 41.610  46,35 9.335 10,40 
Traquéia e Pulmão 6.920 7,72 4.915 5,45 
Estômago 7.010 7,81 3.815 4,27 
Colo do Útero 16.480 18,32 4.110 4,58 
Cólon e Reto 10.545 11,73 4.270 4,73 
Esôfago 2.120 2,33 1.275 1,39 
Leucemias 3.315 3,69 2.095 2,33 
Cavidade Oral 2.885 3,22 705 0,75 
Pele Melanoma 2.185 2,40 480 0,50 
Outras Localizações 79.810 88,87 27.245 30,34 
Total 216.035 240,57 58.610 65,16 

     Fonte: BRASIL,Ministério da Saúde/INCA-Estimativas da Incidência e Mortalidade por Câncer. 
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Além da constatação epidemiológica do problema do câncer no Brasil, 

partimos, ainda, da magnitude e complexidade do problema do câncer de 

mama para a saúde da mulher brasileira. 

Há alguns anos, o câncer de mama vem sendo objeto de campanhas 

para a prevenção e o diagnóstico precoce, com incentivo ao auto–exame da 

mama. Por sua relevância, esta patologia foi escolhida pelo Instituto Nacional 

de Câncer, nos anos de 1994 e 1997, como alvo dos programas de prevenção. 

Em 2000, o Câncer de Mama foi responsável por 8.308 mortes de 

mulheres brasileiras, conforme tabela 4, colocando-se como o mais freqüente, 

em incidência e mortalidade, neste universo. Para 2003, o INCA estima a 

ocorrência de 41.610 casos novos e 9.335 óbitos por câncer de mama 

feminina, conforme tabela 3. 

Tabela 4 

ÓBITOS POR OCORRÊNCIA POR SEXO SEGUNDO REGIÃO 
Capítulo CID-10: Neoplasias (tumores) 

Causa – CID – BR – 10: Neoplasia Maligna da Mama 
Período: 2000 

Região Masculino Feminino Total 

TOTAL 82 8.308 8.390 

Região Norte 6 182 188 

Região Nordeste 15 1.238 1.253 

Região Sudeste 46 4.831 4.877 

Região Sul 13 1.629 1.642 

Região Centro Oeste 2 428 430 

Fonte: MS/Funasa/Cenepi – Sistema de Informações sobre Mortalidade 

 

Conforme dados dos Registros de Base Populacional do Ministério da 

Saúde, 
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“este câncer acomete mulheres jovens, com curva ascendente a 

partir de 25 anos de idade, com a maioria dos casos se 

concentrando entre 45 e 50 anos de idade. Representa 

aproximadamente 20% do total de casos diagnosticados de câncer e 

15%, em média, das mortes por câncer em mulheres”. (BRASIL, 

1995:72) 

 

Rice & Hodgson assinalam que o atraso na definição do diagnóstico e 

início do tratamento compromete substantivamente as possibilidades de 

controle da doença. Para estes autores: 

 

“as implicações para os doentes, a família e a sociedade em geral 

são a dor, o sofrimento, a incapacidade e a morte; representam 

milhões de anos de vida perdidos, uma vasta quantidade de 

recursos destinados à detecção, ao diagnóstico e ao tratamento e, 

ainda, recursos econômicos desperdiçados, pela redução do 

potencial de trabalho humano”. (Apud BRASIL,1999:14) 

 

Analisando as relações entre o benefício e o custo direto das ações de 

controle do câncer de mama, em diferentes estadiamentos1, verificamos que há 

um substancial aumento dos custos, na proporção direta do nível de 

estadiamento da doença. Além disso, há um acentuado declínio na perspectiva 

de sobrevida, na medida em que a evolução da doença é mais avançada, 

                                                 
1 O estadiamento de um tumor é feito usando-se um artifício para a classificação de tumores, 
criado pela União Internacional Contra o Câncer (UICC), baseando-se no fato de que os 
tumores seguem um curso biológico comum. Esta avaliação tem como base a dimensão do 
tumor (T), a avaliação da extensão aos linfonodos (N) e a presença ou não de metástases à 
distância (M). Após a avaliação destes fatores, os casos são classificados em estádios que 
variam de I a IV graus crescentes de gravidade de doença. (BRASIL, 2002b) 
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conforme tabela 5. Embora estudos dessa natureza apresentem dificuldades 

metodológicas, dados do Ministério da Saúde sublinham a gravidade do 

problema. 

 

Tabela 5 

RELAÇÃO ENTRE O BENEFÍCIO E O CUSTO DIRETO* DAS AÇÕES DE 
CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA 

 

Estágio da Doença % de sobrevida em 

10 anos(1) 

Custo em US$(2) 

0 100    324,70  
I 90-95 6.213,78      
II 50-70 7.417,18      
III 20 8.383,03 
IV 10 6.927,36 
* Média dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos aplicáveis. Sem repetição dos 
procedimentos unitários previstos. 
(1) Médias de fontes internacionais. 
(2) Sistema Único de Saúde – Ministério da Saúde – 1995. 
FONTE: BRASIL, 1999. 

 

Conforme apresentado no Gráfico 1, 50% das mulheres matriculadas no 

Hospital do Câncer III chegam a esta unidade com doença em estádios III e IV. 

Além de compreender a magnitude desse problema, consideramos de 

fundamental importância estudar os aspectos simbólicos que a ele se 

relacionam. Entender como as portadoras de câncer vivenciam a busca do 

diagnóstico e sua trajetória é relevante para que os serviços de saúde planejem 

suas práticas e proponham formas de lidar, também, com as questões 

subjetivas do problema. 

 Em estudo metodologicamente diferenciado, realizado no Hospital Geral 

de Massachussetts, em Boston, Hackett et al. (1973) observaram atraso entre 

o primeiro sinal sintomático de câncer e a procura de assistência médica em 
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563 pacientes. Destes, apenas 33,7% buscaram atendimento nas quatro 

primeiras semanas. Mais de dois terços esperaram um mês ou mais para fazê-

lo; 8% do grupo atrasaram a busca pela assistência médica até o ponto em que 

não conseguiam mais atuar de forma independente, só então respondendo aos 

conselhos da comunidade e da família para receberem cuidados médicos. O 

papel dos fatores emocionais foi significativo: aqueles que se preocupavam 

mais com o câncer apresentavam maior tendência a adiar a procura de 

tratamento do que aqueles que não tinham esta preocupação. Uma das 

hipóteses é que o adiamento tivesse a função de evitar a confirmação do 

diagnóstico, possivelmente, fatal. 

Considerações relacionadas à precariedade do Sistema Público de 

Saúde, reafirmando as diferenças de oportunidades para diferentes grupos 

sociais, constituindo-se na iniqüidade de acesso para a população menos 

favorecida e na incapacidade dos profissionais para a definição do diagnóstico 

não podem ser desconsideradas. 

Sontag inicia seu trabalho sublinhando que “a doença é o lado sombrio 

da vida, uma espécie de cidadania mais onerosa. Todas as pessoas vivas têm 

dupla cidadania, uma no reino da saúde e outra no reino da doença”. (1984:7) 

Em nosso processo de trabalho, no Instituto Nacional de Câncer, 

convivemos com a angustiante experiência de ver mulheres jovens acometidas 

por patologias onde a detecção precoce poderia mudar o curso da doença. 

Observamos que o atraso no início do tratamento tem sido justificado 

pela desorganização do sistema de saúde, sendo este considerado o foco 

central do problema. Transcendendo esta constatação, consideramos que o 
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restrito acesso aos serviços de saúde pode justificar, apenas em parte, este 

quadro. 

Conforme já sinalizado, é imprescindível a conformação dos fatores que 

levam ao diagnóstico tardio, trazendo custos sociais de grande magnitude. 

Sendo assim, consideramos que o desvelamento dos significados atribuídos à 

possibilidade de ser mulher portadora de câncer de mama pode trazer 

importantes subsídios à formulação das políticas assistenciais e de prevenção 

neste setor. É fundamental, ainda, para o campo dos estudos sobre Saúde da 

Mulher, avançarmos em análises sobre uma patologia tão relevante para a 

morbi-mortalidade feminina no país. 

A partir desta perspectiva, o objetivo  deste trabalho é analisar o 

significado do adoecimento por câncer de mama para as mulheres estudadas, 

estabelecendo relações entre as representações atribuídas a essa doença e a 

construção de determinada trajetória em busca do diagnóstico e tratamento, 

identificando, neste universo, elementos, que possam favorecer a busca do 

diagnóstico do câncer de mama feminina, promovendo um diagnóstico mais - 

ou menos - precoce e, conseqüentemente, um prognóstico diferenciado. 
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Capítulo II 

O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

1 – O Instituto Nacional de Câncer 

 

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) é o órgão do Ministério da Saúde, 

vinculado à Secretaria de Atenção à Saúde, responsável por desenvolver e 

coordenar ações para a prevenção e controle do câncer no Brasil. 

Tais ações são de caráter multidisciplinar e compreendem a assistência 

médico-hospitalar, prestada direta e gratuitamente aos pacientes com câncer, 

no âmbito do SUS, e a atuação em áreas estratégicas como a prevenção e a 

detecção precoce, a formação de profissionais especializados, o 

desenvolvimento de pesquisa e a informação epidemiológica. Todas as 

atividades do INCA têm como objetivo reduzir a incidência e a mortalidade 

causada pelo câncer no Brasil. 

O regimento do Ministério da Saúde, aprovado pelo decreto presidencial nº 

109 de 2 de maio de 1991 e reafirmado pelos decretos presidenciais nº 2477 

de 28 de Janeiro de 1998 e nº 3496 de 1º de junho de 2000, dá ao INCA as 

seguintes competências: 
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• Assistir ao Ministro de Estado na formulação da política nacional de prevenção, 

diagnóstico e tratamento do câncer; 

• Planejar, organizar, executar, dirigir, controlar e supervisionar planos, 

programas, projetos e atividades, em âmbito nacional, relacionados à 

prevenção, diagnóstico e tratamento das neoplasias malignas e afecções 

correlatas; 

• Exercer atividades de formação, treinamento e aperfeiçoamento de recursos 

humanos, em todos os níveis, na área de cancerologia; 

• Coordenar, programar e realizar pesquisas clínicas, epidemiológicas e 

experimentais, em cancerologia; 

• Prestar serviços médico-assistenciais aos portadores de neoplasias malignas e 

afecções correlatas. (BRASIL, 2000:06) 

 

Nas unidades hospitalares especializadas do INCA, no Estado do Rio de 

Janeiro (HCI, HCII, HCIII, Centro de Transplante de Medula Óssea e o Centro 

de Suporte Terapêutico Oncológico), são oferecidos serviços de confirmação 

de diagnóstico, avaliação de extensão do tumor (estadiamento), tratamento, 

reabilitação e cuidados paliativos. 

Para ser atendido no INCA, é necessário que o paciente seja encaminhado 

por um médico com o diagnóstico confirmado (laudo de biópsia ou punção) ou 

com forte suspeita de câncer (exame de radiografia, tomografia ou ressonância 

magnética). As diferentes unidades assistenciais dispõem de triagens médicas 

onde é avaliada a pertinência de abertura de matrícula em clínica especializada 

da unidade. 
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O Instituto Nacional de Câncer conta, ainda, com a Coordenação de 

Recursos Humanos (CRH), Coordenação de Administração (COAD), 

Coordenação de Ensino e Divulgação Científica (CEDC), Coordenação de 

Pesquisa (CPQ) e a Coordenação de Prevenção e Vigilância (CONPREV). 

À CONPREV cabe desenvolver o papel da prevenção do câncer nos 

níveis primário (promoção da saúde) e secundário (detecção do surgimento da 

doença nos estágios iniciais). Vinculada à vigilância epidemiológica (análise e 

produção de dados técnicos e científicos sobre o câncer) a CONPREV atua, 

ainda, prestando assessoria técnica e desenvolvendo eventos e programas 

com ações educativas e informativas destinadas à população brasileira.  

Nesta perspectiva, a CONPREV é responsável pelo PROGRAMA VIVA 

MULHER para o controle do câncer do colo do útero e de mama. Este 

programa consiste no desenvolvimento e  prática de estratégias que reduzam a 

mortalidade e as repercussões físicas, psíquicas e sociais do câncer do colo do 

útero e de mama. Por meio de uma ação conjunta entre o Ministério da Saúde 

e todos os 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal, são oferecidos 

serviços de prevenção e detecção precoce em estágios iniciais da doença, 

assim como tratamento e  reabilitação em todo o território nacional. 

Outro grande foco de atuação da CONPREV é o PROJETO EXPANDE, 

que tem por objetivo aumentar a capacidade instalada da rede de serviços do 

Sistema Único de Saúde (SUS) de forma integral e integrada. Para isso, estão 

sendo criadas ou otimizadas as instalações de diversos centros oncológicos 

em vários estados do Brasil.  

 



 15 

 

2 - O Hospital do Câncer III 

 

O Hospital do Câncer III, campo específico do nosso estudo, destina-se 

ao atendimento especializado do câncer de mama. Ainda conhecido 

popularmente como Hospital das Pioneiras Sociais, funciona em Vila Isabel, 

Zona Norte do Município do Rio de Janeiro. 

A história do Hospital do Câncer III remete-se à organização da Fundação 

das Pioneiras Sociais. Criada em 22 de março de 1956, pela senhora Sarah 

Kubitschek, esta fundação dedicou-se à prestação da  “melhor e mais ampla 

assistência social aos menos favorecidos”. (Fundação das Pioneiras Sociais, 

1966) 

 Desenvolvendo suas atividades em diversos estados do Brasil e com 

caráter filantrópico, a Fundação das Pioneiras Sociais atuava em diferentes 

modalidades de prestação de assistência à população carente. Hospitais 

volantes, escolas, centro de pesquisas, ambulatórios, centros de recuperação 

motora, recreação infantil e cursos de artes plásticas eram algumas de suas 

atribuições. 

 

“ Da fundação das pioneiras sociais pode-se dizer que é uma vitória 

da iniciativa particular, compreendida, estimulada e amparada pelo 

governo federal. Na humanitária tarefa, deram-se as mãos milhares 

de pessoas em todo o país, desde o humilde comerciário ao 

poderoso homem de empresa, sem faltar a colaboração igualmente 

generosa de milhares de senhoras da nossa sociedade - unidos, 
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todos, no mesmo ideal de proporcionar assistência social a quantos 

dela necessitam. Os resultados aí estão, como testemunho 

inequívoco do que é possível realizar quando espíritos generosos e 

cristãos se unem com o propósito do bem comum”. (Fundação das 

Pioneiras Sociais, 1966) 

 

Nesta perspectiva, destaca-se, entre as iniciativas da Fundação das 

Pioneiras Sociais, o Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos, construído 

especialmente para a prevenção e combate ao câncer feminino. Segundo 

boletim comemorativo dos 10 anos de trabalho das Pioneiras Sociais, este 

centro dispunha de “moderníssimas instalações e de um corpo técnico 

altamente categorizado”. (Fundação das Pioneiras Sociais, 1966) 

Em 1977, foi construída a unidade hospitalar de internação (Hospital 

Santa Rita), passando a ser denominado Instituto Nacional de Ginecologia 

Preventiva e de Reprodução Humana (INGPRH). 

Em 1982, extingue-se o INGPRH e cria-se o Centro de Ginecologia Luiza 

Gomes de Lemos, incorporando as atividades ambulatoriais e cirúrgicas de 

ginecologia e mastologia. Sendo ainda administrado pela Fundação das 

Pioneiras Sociais, o objetivo deste centro era o tratamento de patologias 

benignas e malignas ginecológicas e de mama. 

No ano de 1991, extingue-se a Fundação das Pioneiras Sociais e, em 

1992, o Instituto Nacional de Câncer absorve o Centro de Ginecologia Luiza 

Gomes de Lemos, que passa a constituir-se em uma de suas unidades 

hospitalares. 

Em 1994, o Centro de Ginecologia Luiza Gomes de Lemos passa a se 

chamar Hospital Luiza Gomes de Lemos (HLGL).  
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Em 1999, a administração do INCA passa a efetivar a fusão de serviços 

especializados, concentrando os profissionais e especialidades por patologias, 

divididos em suas unidades hospitalares. O Hospital Luiza Gomes de Lemos é 

transformado em uma unidade hospitalar exclusivamente dedicada ao 

tratamento do câncer de mama, buscando consolidar-se como um Centro de 

Referência, passando a denominar-se Hospital do Câncer III. 

Segundo o relatório anual do INCA, o Hospital do Câncer III conta em 

seu quadro de pessoal com 358 funcionários, destinando-se a atender 

pacientes do sexo feminino com doenças pré-malignas e malignas de mama, 

desenvolvendo assistência de natureza multidisciplinar, provendo confirmação 

diagnóstica, tratamento cirúrgico, quimioterápico e clínico. (BRASIL, 2002c) 

O caráter filantrópico da Fundação das Pioneiras Sociais ainda tem 

repercussões na cultura institucional desta unidade. Deve-se sublinhar que a 

população usuária também conserva a denominação de “Pioneiras Sociais”, 

buscando esta unidade como um serviço apropriado à realização do 

diagnóstico de câncer e não como um hospital especializado no tratamento do 

câncer.  

A mudança em sua finalidade de atendimento de patologias benignas e 

malignas ginecológicas e de mama para o tratamento especializado de 

pacientes com doenças pré-malignas e malignas de mama ainda conduz a esta 

unidade, pacientes de diferentes localidades (inclusive de outros municípios) 

com o interesse de efetivar exames preventivos ginecológicos. Em alguns 

casos, as pacientes vêm ao hospital com encaminhamento médico para as 

“Pioneiras Sociais”. Esta situação remete-nos à reflexão sobre a dificuldade de 

entrosamento e efetivação do Sistema Único de Saúde. Entretanto, leva-nos 
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também a ressaltar a centralidade da atuação da Fundação das Pioneiras 

Sociais na prevenção e diagnóstico do câncer na população feminina no 

período de sua atuação. Passada mais de uma década de sua extinção, esta 

fundação ainda permanece como referência, tanto para a população como para 

alguns serviços de saúde.  

O Hospital do Câncer III ocupa 10.500 m2 de área construída, tendo uma 

unidade de internação com nove andares. No total, conta com 52 leitos, salas 

de cirurgia, centro radiológico, laboratório e farmácia. O hospital conta com 

equipamentos de radiologia de última geração, incluindo tecnologia de 

mamografia com esterotaxia para localização de lesões impalpáveis da mama. 

(BRASIL, 2002c) 

No que tange à estrutura gerencial, o HCIII dispõe de uma direção geral 

e quatro divisões: divisão médica, divisão de enfermagem, divisão de apoio 

técnico e divisão de administração hospitalar. 

A Divisão Médica engloba o Serviço de Mastologia, Sessão de 

Oncologia Clínica, Seção de Anestesiologia, Clínica Médica e Emergência. A 

Divisão de Apoio Técnico conta com a Seção de Anatomia Patológica e 

Citopatologia, Seção de Fisioterapia, Seção de Nutrição e Dietética,  Seção de 

Patologia Clínica, Seção de Psicologia, Seção de Radiologia, Seção de Serviço 

Social, Farmácia, Controle de Infecção e Centro de Estudos. A Divisão de 

Administração Hospitalar envolve a Creche, Estatística e Faturamento, 

Informática, Recursos Humanos, Registro e Documentação e Registro 

Hospitalar de Câncer. 

Em 2002, o hospital concluiu uma grande reforma, objetivando a  

modernização de suas dependências com vistas a oferecer maior conforto aos 
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usuários e funcionários do hospital. O Centro Cirúrgico e a Central de Material 

Esterilizado foram modernizados. Construiu-se uma nova Farmácia Hospitalar 

e um novo Serviço de Emergência. Ainda em 2002, foi iniciada a construção do 

Setor de Radioterapia do HCIII, concluída em 2003. 

Desde Julho de 2001, o agendamento das consultas marcadas no 

horário de 8 às 12 horas e 13 às 16 horas tem contribuído para a melhoria do 

atendimento prestado aos usuários do HCIII. 

Embora o Centro Cirúrgico tenha entrado em obras durante um período, 

realizou-se nesta unidade, em 2001, um total de 1908 cirurgias. Neste mesmo 

ano, o Hospital do Câncer III realizou 49.928 consultas ambulatoriais e 22.248 

exames de diagnóstico por imagem. (BRASIL, 2001) 

Ainda no ano de 2001, a Central de Quimioterapia do Hospital do Câncer 

III atendeu 8116 pacientes, realizando 9.689 ciclos de quimioterapia 

considerando-se que a mesma paciente pode realizar mais de um ciclo. 

No ano de 2002, o Hospital do Câncer III realizou 54.101 consultas 

ambulatoriais, 24.268 exames de diagnóstico por imagem e 9.491 

atendimentos em Quimioterapia. (BRASIL, 2002c) 

Em 2002, as pacientes que necessitavam de tratamento radioterápico 

eram encaminhadas ao Hospital do Câncer I, na Praça da Cruz Vermelha, para 

a realização das aplicações necessárias. Após a indicação terapêutica 

realizada pelo médico, as pacientes eram encaminhadas ao Serviço Social 

para orientação. Depois do término do tratamento radioterápico, retornavam ao 

HCIII com relatório médico do radioterapeuta do HCI. 
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Todas as pacientes que chegam ao HCIII são convidadas a participar de 

um grupo com o Serviço Social. Neste grupo, após uma breve palestra sobre  

prevenção e informações gerais sobre o câncer e os aspectos sociais inerentes 

a ele, a Assistente Social  realiza uma pré-triagem, avaliando as pacientes que 

têm encaminhamentos ou exames que comprovem o diagnóstico de câncer. 

Em seguida, as pacientes são encaminhadas ao Serviço de Mastologia, onde é 

realizada uma consulta médica avaliando a indicação para abertura de 

matrícula.  

Após a abertura da matrícula, é marcada uma consulta de primeira vez 

com o médico mastologista, onde é realizada uma anamnese e são solicitados 

exames complementares para a definição do tratamento. 

Realizados os exames, a paciente passa por uma consulta de 

“deliberação”, onde é definida a proposta terapêutica para o seu 

acompanhamento. Nesta consulta, é definido o tratamento, que pode ser 

cirúrgico, quimioterápico, radioterápico ou a combinação de algumas destas 

modalidades. A partir desta deliberação, a paciente agenda consultas com a 

Fisioterapia, Serviço Social, Nutrição, Psicologia e outros serviços, buscando 

uma assistência integral. 

Em caso de definição por cirurgia, a paciente já tem uma consulta com o 

anestesista na própria deliberação. 
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3 - Perfil das Usuárias do HCIII 

 

Após avaliação documental do total de pacientes matriculados no 

Hospital do Câncer III, construímos um perfil preliminar das usuárias que 

buscam esta unidade. Entretanto, é importante salientar que estes dados, 

referentes às pacientes matriculadas em 2001, foram sistematizados a partir de 

informações no momento da matrícula da paciente no Setor de Matrícula do 

Hospital. Sendo assim, estas informações merecem uma relativização, 

levando-se em conta que são recolhidas por profissionais administrativos em 

condições nem sempre favoráveis à fidedignidade do dado. Algumas pacientes 

são levadas por vizinhos ou outras pessoas de seu relacionamento, que nem 

sempre dispõem de elementos precisos sobre seu contexto social. 

Embora estes dados possam conter algumas imprecisões, faz-se 

necessário salientar que, subtraídas as informações fornecidas pelos 

acompanhantes, a grande maioria é referida pelas próprias pacientes. 

Desta forma, a qualificação destas informações reside, particularmente, 

no fato de serem estas a auto-referência das pacientes sobre sua inserção 

social. 

Diante da complexidade da dinâmica social contemporânea, 

compreendemos que estas referências têm especial valor para a compreensão 

da realidade vivenciada pela paciente do HCIII/INCA. 

Neste sentido, se cabe a relativização dos dados, não consideramos 

aceitável o descarte desses elementos, referenciados pelas usuárias. 
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Tomando como parâmetro o ano de 2001, analisando os dados 

disponíveis no Setor de Registro Hospitalar de Câncer, foram matriculadas no 

Hospital do Câncer III 1754 pacientes. Destes, 16 eram homens e 1738 

mulheres. 

Quanto ao estado civil, estas mulheres se definiam nas seguintes 

condições: 

 

GRAFICO II   
PACIENTES MATRICULADAS NO HCIII/INCA - 2001

SEGUNDO ESTADO CIVIL
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Estes dados podem apresentar imprecisões diante da fragilidade que a 

categorização do estado civil apresenta quando utilizamos elementos de auto-

referência. Caso pudéssemos cotejar estes dados aos oficialmente 

apresentados, poderíamos encontrar diferenças significativas. Entretanto, para 

o objetivo do estudo, estas distinções são insignificantes.  

Conforme gráfico III, a média de idade destas usuárias foi de 56,32 

anos, variando entre 14 e 98 anos. Esses dados merecem, contudo, uma 
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especificação mais detalhada de seus resultados parciais. As 1.738 mulheres 

matriculadas, considerando-se a idade, estavam assim distribuídas: 25 

mulheres estavam na faixa de 14 a 30 anos, sendo que apenas uma tinha 14 

anos, outra dezoito anos e uma dezenove anos. De 31 a 40 anos, foram 

matriculadas 160 mulheres; de 41 a 50 anos 507 mulheres; de 51 a 60 anos 

foram encontradas 414 mulheres; de 61 a 70 anos foram encontradas 333 

mulheres e acima de 71 anos foram encontradas 299 mulheres. 

 

GRÁFICO III 
PACIENTES MATRICULADOS NO HCIII/INCA - 2001 
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Quanto à origem das pacientes, conforme gráfico IV, os indicadores 

apontam um significativo número de pacientes originárias dos municípios de 

São Gonçalo (102), Niterói (68), Nova Iguaçu (61), Duque de Caxias (52), São 

João do Meriti (40) e Belford Roxo (30), sendo que do total das pacientes 1112 

referiam residir no Município do Rio de Janeiro. Destas, apenas 02 indicaram 

ter origem em outros estados, sendo uma de Minas Gerais e outra do Espírito 

Santo. 
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Há nestes dados uma certa imprecisão, pelo temor que a paciente tem 

de, no caso de residir em outro município, não ser admitido como paciente do 

INCA. Nestes casos, a paciente procura fornecer endereço de algum parente 

ou amigo que resida no Município do Rio de Janeiro.  

 

GRÁFICO IV
PACIENTES MATRICULADOS NO HCIII/INCA - 2001 
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Conforme gráfico V, em relação à escolaridade referida, verificamos que, 

dessas mulheres, 133 referiam ser analfabetas, 951 possuíam o primeiro grau 

incompleto, 204 indicaram ter o primeiro grau completo, 56 disseram ter o 

segundo grau incompleto, 264 apontaram ter concluído o segundo grau, 35 

afirmaram ter o curso superior incompleto, 90 referiam ter o superior completo 

e 05 pacientes tinham o nível de escolaridade desconhecido. 

Nesses dados, o cuidado deve ater-se mais à forma de agrupamento 

dos dados do que na confiabilidade das informações. Sendo assim, o maior 

quantitativo de mulheres encontra-se na rubrica “primeiro grau incompleto” 

(951). Note-se que desde a mulher que apenas é alfabetizada até aquela que 
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não completou a 8ª série do primeiro grau, estão inseridas nesse conjunto. No 

sistema educacional brasileiro, o ensino fundamental (antigo primeiro grau) 

pressupõe a conclusão de 8 anos, sendo um interstício muito grande em 

termos de definição de nível de escolaridade para uma mesma categoria. 

 

GRÁFICO V
PACIENTES MATRICULADOS NO HCIII/INCA - 2001 
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No que se refere à religião, conforme gráfico VI, devemos considerar 

que estes dados são decorrentes de auto-referência, valendo salientar que as 

denominações Batista, Cristã, Evangélica e Testemunhas de Jeová são 

derivações de diferentes segmentos do que se convencionou denominar 

Protestantismo.  
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GRÁFICO VI
PACIENTES MATRICULADOS NO HCIII/INCA - 2001 
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Quanto aos aspectos clínicos, em estudo realizado pelo Hospital do 

Câncer III, numa série histórica de 10 anos, observados os anos de 1990 até 

1999, verificamos que, neste intervalo de tempo, um total de 163 mulheres 

chegou ao INCA em estadiamento 0, representando 1% apenas das pacientes. 

No estádio I, temos 862 mulheres representando 7% das pacientes. Em 

estadiamento II, temos 3937 mulheres representando 31% das pacientes. Em 

estadiamento III, para os dez anos referidos, o INCA matriculou 4248 mulheres, 

representando 33% do total de mulheres. Em estadiamento IV, foram 

matriculadas 1308 mulheres, representando 10% das pacientes. Neste 

universo, temos 2387 pacientes sem informações sobre estadiamento, 

representando 18% da série histórica, conforme tabela 6. 
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Tabela 6 
 

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE CÂNCER DE MAMA NO HCIII/INCA 
SEGUNDO ESTADIAMENTO CLÍNICO E ANO 

 

 Estádio 
0 

Estádio 
I 

Estádio 
II 

Estádio 
III 

Estádio 
IV 

Sem 
Informação  Total 

        
1990 7 49 163 217 51 113 600 

1991 11 49 250 313 81 123 827 

1992 5 50 276 290 68 117 806 

1993 15 64 352 371 97 202 1101 

1994 19 66 379 408 119 206 1197 

1995 25 101 509 532 172 404 1746 

1996 19 131 503 518 184 367 1722 

1997 39 124 551 588 183 321 1806 

1998 18 129 506 493 166 320 1632 

1999 5 99 448 518 187 214 1471 

Total 163 862 3937 4248 1308 2387 12905 

Percentual  1% 7% 31% 33% 10% 18% 100% 
 

Fonte: Registro Hospitalar de Câncer HCIII/INCA (Adaptado para este estudo) 

 

Avaliando os dados acima, destacamos o alto registro de pacientes que 

chegam ao hospital especializado em estadiamento II, III e IV, representando 

74% das pacientes matriculadas. Embora seja necessário distinguir as 

possibilidades terapêuticas para pacientes em estadiamento II das pacientes 

que chegam em estadiamento IV, não podemos deixar de sublinhar que grande 

parte das pacientes matriculadas no Instituto Nacional de Câncer têm limitadas 

possibilidades terapêuticas, levando-se em consideração apenas o item 

“estadiamento” para a avaliação do prognóstico. 

O Hospital de Câncer III encaminhou, em 2001, 268 pacientes para a 

unidade de cuidados paliativos (CSTO/INCA), considerando-se que estas 
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pacientes encontravam-se, àquela época, com doença avançada e com 

limitadas possibilidades terapêuticas. 
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Capítulo III 

MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

 O presente estudo teve como referencial duas categorias: 

representações sociais do câncer e itinerário terapêutico. Acreditamos que, 

ancoradas numa reflexão teórica realizada nos campos da sociologia e da 

antropologia, essas categorias deram maior visibilidade ao nosso objeto de 

estudo. 

 

 

1- Representações Sociais do Câncer 

 

Inicialmente, faz-se necessário definir o que estamos entendendo por 

representações sociais. Partimos do conceito de Minayo, que emprega essa 

expressão como sendo “categorias de pensamento, de ação e de sentimento 

que expressam a realidade, explicam-na, justificando-a ou questionando-a”. 

(1994:158) 

 Assim, o interesse das Ciências Sociais sobre este tema se dá a partir 

da constatação de que um conjunto de idéias, socialmente construídas, geram 

ações e intenções. 
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 Queiroz refere-se, ainda, às representações sociais como sendo “um 

tipo de saber socialmente negociado, contido no senso comum e na dimensão 

cotidiana, que permite ao indivíduo uma visão de mundo e o orienta nos 

projetos de ação e nas estratégias que desenvolve em seu meio social”. 

(2000:27) 

 Neste sentido, compreender o significado que um determinado 

fenômeno tem para um grupo social é aproximar-se do conhecimento sobre a 

realidade na qual este grupo está inserido, ou seja, colaborar no “desvelamento 

da teia de significados que sustenta nosso cotidiano e sem a qual nenhuma 

sociedade pode existir”. (Spink, 1993:303) 

No campo das Ciências Sociais, há inúmeros estudos sobre as 

representações sociais. Entretanto, em nossa construção analítica, optamos 

por contemplar aspectos teóricos sistematizados por Pierre Bourdieu. Esse 

autor não apresenta, de forma específica, uma teoria acerca das 

representações sociais. No entanto, em sua concepção, há aspectos que 

podem fundamentar a compreensão sobre a construção sócio-cultural dessas 

representações. 

Buscando contribuir para a construção de um modo de conhecimento 

que permita compreender o “aspecto ativo da prática” como uma atividade real, 

concreta, Bourdieu vai dialogar com o “materialismo mecanicista”, com o 

“conhecimento fenomenológico”, com o “idealismo” e com o “conhecimento 

objetivista”, apresentando como alternativa o “conhecimento praxiológico”, que 

vai operar entre concepções polares e antagônicas, resumidas em dois 

grandes blocos: O Objetivismo e a Fenomenologia. 
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“Enquanto a perspectiva fenomenológica parte da experiência 

primeira do indivíduo, o objetivismo constrói as relações objetivas 

que estruturam as práticas individuais”. (Ortiz, 1994:8) 

 

Aqui, faz-se necessário redobrarmos a atenção, pois Bourdieu agrupa, 

numa mesma definição, métodos distintos como o Culturalismo, o 

Estruturalismo, o Marxismo “Estrutural” – denominados Objetivismo; e o 

Interacionismo Simbólico e a Etnometodologia, genericamente denominados 

por Fenomenologia, conforme sublinhado pelo autor no Esboço de Uma Teoria 

da Prática: 

 

“O conhecimento a que se chamará fenomenológico (ou, se se 

quiser falar em termos de escolas actualmente existentes, 

‘interaccionista’ ou ‘etnometodológico’) explicita a verdade da 

experiência primeira do mundo social, quer dizer, a relação de 

familiaridade com o ambiente familiar, apreensão do mundo social 

como mundo natural e óbvio, que, por definição, não se reflecte e 

que exclui a questão das suas próprias condições de possibilidade. 

O conhecimento a que podemos chamar de objectivista (e do qual a 

hermenêutica estruturalista é um caso particular) constrói as 

relações objectivas (e. g. econômicas ou lingüísticas), que 

estruturam as práticas e as representações das práticas quer dizer, 

em particular, o conhecimento primeiro, prático e tácito, do mundo 

familiar, ao preço de uma ruptura com esse conhecimento primeiro 

e, portanto, com os pressupostos tacitamente assumidos que 

conferem ao mundo social seu carácter de evidência e de 

naturalidade: é, com efeito, na condição de pôr a questão que a 

experiência dóxica do mundo social por definição exclui, a das 

condições (particulares) que tornam possível essa experiência, que 

o conhecimento objectivista pode estabelecer quer as estruturas 
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objectivas do mundo social, quer a verdade objectiva da experiência 

primeira como privada do conhecimento explícito de tais estruturas”. 

(Bourdieu, 2002:145) 

 

Para Bourdieu, o conhecimento praxiológico tem por objeto: 

 

“não só o sistema de relações objectivas que o modo de 

conhecimento objectivista constrói, mas também as relações 

dialécticas entre essas estruturas objectivas e as disposições 

estruturadas nas quais elas se actualizam e que tendem a reproduzi-

las, ou seja, o duplo processo de interiorização da exterioridade e de 

exteriorização da interioridade (...) O conhecimento praxeológico não 

anula as aquisições do conhecimento objectivista, mas conserva-as 

e supera-as, integrando aquilo que esse conhecimento tivera que 

excluir para as obter”. (2002:145-6) 

 

Nesta perspectiva, a antiga polêmica entre subjetivismo e objetivismo vai 

ser objeto particular da reflexão do autor. 

Bourdieu, em O Poder Simbólico, refere-se à “doxa ingênua” do senso 

comum e à “doxa douta” do pensamento científico e, a propósito, propõe que 

todo sociólogo “digno deste nome” ponha constantemente em dúvida estes 

dois pólos. O autor resume: “não basta romper com o senso comum vulgar, 

nem com o senso comum douto na sua forma corrente; é preciso romper com 

os instrumentos de ruptura que anulam a própria experiência contra a qual eles 

se construíram”. (2000:48) 
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Bourdieu refere que os símbolos2 são: 

 

“os instrumentos por excelência de ‘integração social’: enquanto 

instrumentos de conhecimento e de comunicação (...), eles tornam 

possível o consensus acerca do sentido do mundo social que 

contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem social: a 

integração ‘lógica’ é a condição da integração ‘moral’”. (2000:10) 

 

Ramal, baseada em Bourdieu, afirma que: 

 

 “os sujeitos se movem em campos, ou esferas da vida social, que 

foram ganhando autonomia progressiva a partir das relações sociais, 

com trunfos e recursos próprios, diferentes daqueles dos outros 

campos. O sucesso dos agentes nas relações de concorrência que 

marcam esses âmbitos é determinado pelos capitais que possuírem. 

O capital , nesse sentido, transcende a acepção comum, relacionada 

ao financeiro, e assume uma dimensão “simbólica”, na medida em 

que se constitui como algo reconhecido, valorizado dentro do 

campo”. (2000:65) 

 

Contemporaneamente, as formulações de Pierre Bourdieu têm também 

apontado caminhos para a compreensão de como os sujeitos se relacionam e 

a forma como esses sujeitos apreendem a realidade objetiva nas quais estão 

inseridos - sendo ao mesmo tempo determinados e determinantes deste 

processo. 

                                                 
2 Bourdieu exemplifica como sistemas simbólicos a arte, a religião, a língua etc. 
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A partir dessa perspectiva, o conceito de habitus será central para este 

estudo. Para o autor, o conhecimento do mundo social tem que levar em conta 

o “conhecimento prático” que lhe pré-existe. 

Assim, trabalhar a: 

 

 “noção de habitus permite incluir no objeto o conhecimento que os 

agentes – que fazem parte do objeto – têm do próprio objeto, 

resgatando a contribuição que este conhecimento faz à realidade do 

objeto, devido a seu poder propriamente constituinte”. (Romano, 

1987:45) 

 

Para Bourdieu, os condicionantes associados a uma classe particular de 

condições de existência produziriam os habitus: 

 

“sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas 

estruturadas3 predispostas a funcionar como estruturas 

estruturantes,4 isto é, princípios geradores e organizadores das 

práticas e de representações, que podem ser objetivamente 

adaptados às suas metas, sem supor a intenção consciente de fins, 

nem a matriz expressa de operações necessárias para entendê-las, 

objetivamente ‘regradas’ e ‘regulares’, sem ser o produto de 

obediência às regras e estando, todas elas, coletivamente 

orquestradas sem ser o produto da ação organizativa de um diretor 

de orquestra”. (1982:191)  

 

                                                 
3 Estruturas Estruturadas ou Estruturas Objetivas. 
4 Para nosso entendimento, estruturas estruturantes designam as formas subjetivas, formas 
simbólicas. 
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Enquanto decorrente da história, o habitus está presente na produção de 

práticas individuais ou coletivas, ou seja, os homens produzem história, 

conforme os esquemas engendrados na própria história. 

Embora o pensamento de Bourdieu seja respaldado na construção 

histórica da produção das práticas, não podemos esquecer de sua advertência 

no sentido de que: 

 

“O mesmo é dizer que devemos abandonar todas as teorias que 

consideram explícita ou implicitamente a prática como uma reacção 

mecânica, directamente determinada pelas condições antecedentes 

e inteiramente redutível ao funcionamento mecânico de montagens  

preestabelecidas, ‘modelos’, ‘normas’ ou ‘papéis’, que aliás deveriam 

supor-se de número infinito, como as configurações fortuitas de 

estímulos capazes de os desencadear do exterior (...)”. (Bourdieu, 

2002:166-7) 

 

O habitus resume as infinitas variações das características humanas, 

segundo seus diferentes “contextos históricos e cenários culturais”, 

transformando-se em práticas que “poderão atualizar-se em ocasiões mais ou 

menos favoráveis que lhes propiciam uma posição e uma trajetória 

determinadas no interior de um campo intelectual que, por sua vez, ocupa uma 

posição determinada na estrutura da classe dominante”. (Bourdieu, 1982:191) 

A perspectiva de Bourdieu, ao formular a noção de habitus, considera a 

influência historicamente construída. Segundo o autor, existe uma “herança” 

naturalizada que permeia as relações sociais. Entretanto, o agente social não é 
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um mero reprodutor desta “herança”, tampouco é um mero executor de algo 

que se encontra objetivamente programado e que lhe é exterior. 

A construção do habitus não irá prescindir do papel ativo do agente 

social enquanto ser constituído por subjetividades, o qual imprime uma marca 

individual às suas ações. O contexto social, a educação, a inserção de classe 

serão componentes que demarcarão esse habitus. Faz-se necessário, ainda, 

lembrar que o agente constrói o seu mundo, mas essa construção se dá sob 

uma série de coações, limitações e restrições.  

O conceito de habitus, engendrado a partir do duplo processo de 

interiorização da exterioridade e de exteriorização da interioridade, vai 

demarcar as formas como os sujeitos assimilam as experiências do mundo 

exterior e, por conseguinte, como representam (exteriorizam no sentido da 

interpretação/ação) essas interiorizações. 

Dito de outra forma, o conceito de habitus nos orienta na direção de 

como os sujeitos se situam numa dinâmica social que tem suas estruturas 

cristalizadas que lhes são exteriores e que orientam suas ações de maneira 

quase naturalizada. Estas influências, entretanto, não definem de maneira 

mecânica as interpretações e ações do mundo social. Eles estão associados a 

uma classe particular de existência (influenciados pelos campos) e 

transformam-se em práticas que podem atualizar-se em ocasiões mais ou 

menos favoráveis. 

Para Bourdieu, um dos elementos mais decisivos para o distanciamento 

entre indivíduos de capitais e habitus diferentes é a linguagem. 
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Herzlich afirma que, “exceto talvez pelo peso conferido ao passado, a 

noção de habitus não se afasta totalmente da de representação social”. 

(1991:29) 

Desta forma, poderíamos inferir que, entendendo as representações 

sociais como um conceito dinâmico, sintetizador de estruturas cristalizadas 

com possibilidades de reinvenção, operando na mediação entre as estruturas 

objetivas e a reconstrução da ordem simbólica, subjetiva, este se aproxima 

muito do conceito de habitus proposto por Pierre Bourdieu. 

Assim, entendemos a noção de habitus como o esforço sistemático para 

a compreensão de como os sujeitos sociais produzem práticas em diferentes 

contextos, abrindo a possibilidade de - embora com uma autonomia relativa - 

explicar, justificar ou questionar a realidade social. 

 Ancorados no conceito de habitus, apresentado preliminarmente, 

buscamos uma compreensão mais refinada sobre as representações sociais 

das mulheres portadoras de câncer de mama. 

 Através da história, e a despeito do progresso da ciência em seu 

controle, o câncer é concebido no senso comum como uma enfermidade na 

qual a obtenção do diagnóstico equivale a uma sentença de morte.  

 Sontag refere que “as metáforas ligadas à tuberculose e ao Câncer 

implicam ativos processos de natureza particularmente horrível”. (1984:13) 

Gomes et al. assinalam que: 

 

“Historicamente, o câncer vem sendo associado a experiências 

malditas e servindo como metáfora para diversas ordens de 
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infortúnios físicos, mentais e sociais. Freqüentemente, somos 

lembrados dos diferentes tipos de ‘cânceres’ sociais. A violência, a 

desintegração familiar, o uso de drogas e a corrupção têm sido 

referidos como perturbadores da ordem e, conseqüentemente, 

denominados ‘câncer social’”. (2002:201) 

 

 Sontag observa, ainda, que: 

 

“o câncer tem sido visto como uma doença cruel, intratável e 

misteriosa. Por ser algo que ataca, invade o corpo, o seu tratamento 

tem sido pensado como um contra-ataque, fazendo com que muitas 

vezes seja visto como algo pior do que a própria doença. Nesse 

tratamento, costuma-se usar metáforas tiradas da linguagem militar. 

Assim, a radioterapia é o ‘bombardeamento’ com raios tóxicos e a 

quimioterapia objetiva ‘matar’ as células cancerosas”. (1984:83) 

 

Nessa "guerra", segundo a autora, quase todo dano causado ao corpo é 

justificado se a meta for salvar vidas. 

 Os profissionais que trabalham com portadores de câncer 

freqüentemente deparam-se com pacientes que recusam-se a verbalizar a 

palavra câncer, embora já se encontrem em tratamento oncológico. 

A representação social sobre o câncer encontra-se associada a 

comprometimentos de diferentes naturezas na vida do cidadão. A exclusão do 

mundo do trabalho, a possibilidade de uma vida dependente e o 

comprometimento da vida sexual são compostos do imaginário popular sobre o 

câncer, reafirmados pelos dados epidemiológicos que demonstram o perverso 
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curso da doença diagnosticada e tratada tardiamente, conforme apontamos na 

definição do objeto. 

O câncer é, então, definido como uma doença insidiosa e arrogante que 

transforma a vida das pessoas acometidas por esta enfermidade. Quem 

convive com a evolução do câncer é permanentemente relembrado do aspecto 

da finitude humana e de sua limitação no controle dos diferentes aspectos da 

vida. 

O homem moderno é convencido da infinita possibilidade do domínio 

universal, reafirmado, no senso comum, por uma crença inquestionável no 

desenvolvimento científico. A despeito destes conceitos, ainda se sente 

fragilizado quando sofre a ameaça de uma doença grave. 

Françoso, com base em Kato, analisa as repercussões do significado 

emprestado ao câncer e sublinha que: 

 

“o adulto, por ter uma representação da doença como fatal, antecipa 

a possibilidade de perda por morte desenvolvendo um processo 

denominado luto antecipatório – processo pontuado pela incerteza e 

por desinvestimentos de grau variado”. (1993:21) 

 

Essa reflexão aponta para o fato da cura ainda não ter sido incorporada 

no imaginário social, sendo, em geral, concebida como um milagre e não uma 

conseqüência objetiva das ações científicas para o controle do câncer. 

É neste sentido que optamos por analisar o modo pelo qual as mulheres 

acometidas por câncer de mama interpretam seu processo de adoecimento, 
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imputando-lhes ações, correlacionando esta análise ao seu contexto sócio-

histórico. 

É pressuposto, portanto, que a construção de significados sobre o 

processo de adoecimento tem a marca das relações sociais pertinentes aos 

agentes envolvidos neste contexto. 

Quando tratamos do câncer de mama feminina, acrescentamos aos 

fatores relacionados ao câncer em geral os aspectos pertinentes à função 

social do corpo da mulher. Nesse sentido, no universo simbólico, a mama é um 

elemento fundamental, capaz de concentrar papéis da identidade feminina, 

como a sexualidade – incluída aí a sensualidade – sendo os seios objeto de 

prazer e desejo, e a feminilidade, diante da possibilidade exclusivamente 

concedida à mulher do ato da amamentação. 

A possibilidade de desenvolver uma doença na mama compromete toda 

essa construção fundamental da existência feminina. Compreender esses 

significados colabora na busca de um conhecimento mais ampliado sobre os 

aspectos que compõem o adoecimento por câncer, incorporando ao tratamento 

do tumor, o sujeito fragilizado em suas funções de mulher e mãe. 

Mamede, ao referir-se à necessidade de uma assistência 

multiprofissional, voltada para a reabilitação de mulheres com câncer de mama, 

sublinha que “os efeitos de seu tratamento levam a sérios problemas físicos, 

emocionais, sociais e sexuais”. (2000:62) 

 Com base em nossa experiência na abordagem de mulheres portadoras 

de câncer de mama, podemos refletir sobre as repercussões que as 

representações sociais sobre essa patologia trazem para as mulheres, no 
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sentido de criarem condições, objetivas e subjetivas, para que se mobilizem em 

busca de um caminho que favoreça o tratamento e o enfrentamento do câncer 

precocemente. 

 Freqüentemente, a mulher, ao se perceber como possível portadora de 

uma patologia representada socialmente como aliada à dor, ao sofrimento e 

com desfecho, inexoravelmente, fatal, sofre reflexos dessas construções 

historicamente determinadas, podendo, muitas vezes levá-la à negação desse 

processo. Esta negação traduz-se em um elemento dificultador para a 

detecção precoce do câncer e, conseqüentemente, da obtenção de melhores 

prognósticos. 

A compreensão dessa “teia de significados” pode sinalizar para uma 

promoção em saúde que invista na desconstrução dessas representações, 

passando pela busca de possibilidades de se lidar com a doença como algo 

possível de controle, assegurando melhor qualidade de vida a estas pacientes. 

Orientado pela perspectiva teórica formulada por Pierre Bourdieu, 

investigamos as representações sociais sobre o processo de adoecimento por 

câncer, compreendendo a construção histórica da produção de ações, que 

levam a mulher a investir - ou não - na prevenção e detecção precoce desta 

enfermidade. 
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2 - O Itinerário Terapêutico e as Possibilidades Interpretativas sobre o 

Câncer 

 

 Ampliando o instrumental teórico para a investigação, recorremos, ainda, 

à categoria de Itinerário Terapêutico. Como base em Freidson (1988), podemos 

entender esta categoria como a seqüência de práticas moldadas por eventos 

sociais pela qual as pessoas passam em busca de tratamento ao serem 

definidas como enfermas. Ao longo desse itinerário, as diferentes agências de 

cura vão imputando, aos considerados enfermos, papéis correspondentes a 

esse status. 

 Para esse autor, o itinerário terapêutico tanto pode ser ancorado no 

modelo profissional quanto na construção leiga sobre doença. Na interação 

entre esses modelos ou mesmo na excludência deles, vão se definir as 

diferentes trajetórias em busca da cura. 

A categoria de Itinerário Terapêutico tem sido utilizada na literatura 

sócio-antropológica com o objetivo de “interpretar os processos pelos quais os 

indivíduos ou grupos sociais escolhem, avaliam e aderem (ou não) a 

determinadas formas de tratamento” (Alves & Souza, 1999:125). Sendo assim, 

busca a compreensão do modo pelo qual os indivíduos, em determinadas 

inserções sociais, viabilizam diferentes formas de enfrentar seu processo de 

adoecimento. 

 Alves & Souza assinalam que: 
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“a análise do itinerário terapêutico não se limita, contudo, a 

identificar a disponibilidade de serviços, os seus modelos 

explicativos e a utilização que as pessoas fazem das agências de 

cura. Tais elementos são insuficientes para compreender o 

complexo processo de escolha. Nestes estudos, torna-se importante 

levar em consideração que a escolha de tratamento é influenciada 

pelo contexto sociocultural em que ocorre”. (1999:125) 

 

Esta compreensão torna-se imprescindível, pois se faz necessário 

reconhecer que, embora alguns indivíduos disponham de condições objetivas 

para a busca de um determinado diagnóstico ou tratamento, não o fazem; ou 

fazem seguindo cursos de ação distintos. 

 Buscando ordenar as diferentes interpretações sobre doença e 

processos de tratamento, diante das várias alternativas disponíveis em uma 

dada sociedade, os antropólogos passaram a sugerir distintas classificações de 

sistemas terapêuticos. 

 Kleinman propõe “o conceito de sistema de cuidados com a saúde 

(health care system), contendo três esferas: profissional, folk e popular” 

(1978:86). Sintetizando o modelo, a arena profissional estaria constituída pela 

prática médica científica. A arena folk, composta pelos especialistas “não 

oficiais” de cura, como curandeiros, rezadores e espiritualistas, dentre outros. A 

esfera popular compreende o campo leigo, não especializado da sociedade 

(conselho de amigo, automedicação etc), sendo neste último campo que a 

maior parte das questões ligadas à interpretação, tratamento e cuidados com a 

doença são inicialmente resolvidos. 

 Para este autor, os Modelos Explicativos (ME), são: 
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“noções sobre um episódio de doença e seu tratamento, que são 

empregadas por todos os envolvidos em um processo clínico. A 

interação entre os ME de pacientes e profissionais é um componente 

central dos cuidados com a saúde”. (Kleinman, 1980:105) 

 

 Neste sentido, o autor distingue entre os Modelos Explicativos 

Profissionais (médicos) e Leigos. Segundo Helman, Kleinman observa que: 

 

“os ME leigos tendem a ser idiossincráticos, mutáveis e fortemente 

influenciados pela personalidade e por fatores culturais. Por outro 

lado, os modelos explicativos dos médicos também são elaborados 

para tratar de um episódio em particular, mas são baseados 

principalmente ‘na seqüência causal exclusiva da lógica científica’ 

(...)”. (Helman, 1994:108) 

 

 Helman ressalta que: 

 

“O poder atribuído aos médicos em virtude de seu background e sua 

formação profissional pode dar-lhes o direito de moldar o ME do 

paciente de modo que se adapte ao modelo médico das 

enfermidades (diseases) ao invés de permitir que o paciente 

expresse sua própria perspectiva da doença (illness) emergente”. 

(1994:108) 

 

Partindo da categoria de itinerário terapêutico, propomos a ampliação 

dessa idéia para além do processo diagnóstico-cura, incorporando a esta 

noção toda a experiência vivenciada pelas mulheres desde o primeiro sinal que 

as levam à possibilidade de serem acometidas pelo câncer de mama. Nesse 
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sentido, nossa abordagem se funda também na compreensão da seqüência de 

eventos empreendidos pelas mulheres para a busca do diagnóstico e escolha 

do tratamento. 

Entendemos que essa trajetória é fruto de um processo histórico onde as 

representações sociais sobre o câncer vão ter um papel decisivo, sendo 

construída de diferentes formas segundo a concepção das pessoas em geral 

ou da definição profissional sobre esta patologia. 

Sendo assim, o itinerário empreendido pelos médicos sobre o câncer se 

inicia no momento do diagnóstico, via de regra, amparados em instrumentos 

diagnósticos de alta complexidade. De maneira geral, esta trajetória vai ser 

referenciada e conduzida por respostas objetivas a esquemas terapêuticos, 

protocolos e diferentes formas de classificações de fatores prognósticos. 

Na racionalidade médica, o sentido dado a um determinado itinerário é 

empreendido como resultado de esquemas engendrados, sobretudo, na 

relação causal, conseqüência das respostas físicas e biológicas a determinada 

intervenção. 

Desta forma, a configuração preconizada por estes profissionais segue 

uma trajetória bem definida, secudarizando os fatores subjetivos subjacentes 

ao câncer. Na perspectiva de conceber um itinerário terapêutico para o câncer 

na concepção médica, poderíamos encontrar um caminho que se constituiria 

na seguinte seqüência lógica: sinais/sintomas, diagnóstico, tratamento, 

cura/morte e controle/recidiva. 

Por outro lado, no campo do senso comum, a definição do itinerário 

vivido para o enfrentamento do câncer é influenciada por dimensões muito 

pretéritas relacionadas, sobretudo, às representações sociais sobre o câncer. A 
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construção desta trajetória, diferente da construída pela racionalidade 

científica, é perpassada fortemente pelos aspectos subjetivos onde elementos 

culturais influenciam fortemente as escolhas. 

Nessa perspectiva, a compreensão deste itinerário se revela ainda mais 

complexa, diante dos aspectos religiosos, sócio-econômicos e culturais 

presentes nesse processo. 

Assim, a trajetória empreendida pelo senso comum para a resolução dos 

problemas de saúde pode passar por: construção de uma determinada 

representação sobre a enfermidade; sinais/sintomas; enfrentamento da 

possibilidade de ser portador de câncer; condições objetivas de acesso aos 

serviços de saúde; tratamento e cura. Ressaltamos que esse itinerário, via de 

regra, não tem uma terminalidade precisa diante do fato de que o portador de 

câncer estará sempre em controle com vistas à prevenção de uma recidiva.  

Nesse itinerário, a compreensão de uma experiência individual, povoada 

por substantivas desorganizações derivadas da possibilidade de ser portador 

de uma patologia com características tão singulares como o câncer, não deve 

ser caminho único para o processo de compreensão do objeto. A produção de 

significados precisa ser mediada pela produção das práticas individuais e 

coletivas e, neste processo de complementaridade, iluminarmos o objeto, 

buscando aproximações cada vez mais límpidas sobre a opção por um curso 

de ação adotado pelas mulheres para busca (ou não) do diagnóstico de câncer. 

 Construir uma trajetória em busca de diagnóstico e tratamento, quando 

se trata de uma patologia com as características do câncer significa, 

primeiramente, mobilizar estratégias subjetivas para enfrentamento e 

desconstrução do imaginário perverso que subjaz a esta patologia. 
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 Embora determinações objetivas venham concorrer, sobremaneira, para 

este processo, montar esta rede de relações é tarefa bastante complexa. 

O diálogo entre a subjetividade e os aspectos objetivos envolvidos nas 

questões sociais é, então, o desafio que, no limite, é um dos mais complexos 

problemas das ciências humanas. 

 Neste sentido, vale lembrar que “não se pode esquecer que os sujeitos 

constroem suas ações em um mundo sociocultural, cuja estrutura deriva de um 

processo histórico e, portanto, diferente para cada cultura e sociedade”. (Alves 

& Souza, 1999:133) 

 O significado que o câncer tem em determinado contexto definirá as 

práticas processadas no interior destes grupos.  

 Inúmeros estudos têm se ocupado com as investigações científicas em 

oncologia. Neste sentido, buscam desvelar o conhecimento concebido como o 

modelo explicativo profissional. A compreensão do modelo explicativo popular 

sobre a experiência do adoecimento por câncer é o interesse deste trabalho. 

Construir esta esfera e correlacioná-la a um processo abrangente da dinâmica 

social é construir o itinerário terapêutico percorrido pelas pacientes. 
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3 - Construção Metodológica 

 

 Após a demarcação das categorias teóricas: representações sociais e 

itinerário terapêutico, sublinhamos que o presente estudo é de natureza 

predominantemente qualitativa e focando mulheres portadoras de câncer de 

mama, entendido genericamente, sem especificar a região mamária acometida 

nem o tipo histológico do tumor. 

 Conforme sublinha Triviños: 

 

“Partindo de fenômenos aparentemente simples de fatos singulares, 

essas novas pesquisas valorizaram aspectos qualitativos dos 

fenômenos, expuseram a complexidade da vida humana e 

evidenciaram significados ignorados da vida social”. (1987:78) 

 

 Esta investigação optou pela metodologia qualitativa, diante do paradoxo 

epistemológico constituído hoje pela Oncologia, expresso na constatação de 

um impressionante avanço nos estudos clínicos e tímidos resultados concretos 

nos indicadores de controle do câncer. Embora seja inegável o avanço dos 

estudos clínicos no sentido da melhoria da qualidade de vida do paciente 

portador de câncer, não podemos negligenciar um aspecto tão significativo 

deste complexo processo de adoecimento: a dimensão simbólica. É 

pressuposto, portanto, que estas abordagens são complementares para o 

conhecimento do objeto. 
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A partir dessa perspectiva, elegemos como sujeitos de nossa 

investigação as usuárias, matriculadas no Instituto Nacional de Câncer, que 

chegam ao hospital especializado, com diagnóstico de neoplasia maligna, 

sendo encaminhadas para tratamento. Escolhemos essa instituição pela 

centralidade que tem na política de controle do câncer no país. 

No interior desse Instituto, elegemos o Hospital do Câncer III, antigo 

Hospital Luíza Gomes de Lemos, situado no bairro de Vila Isabel, na cidade do 

Rio de Janeiro. 

No processo de uma investigação qualitativa, a amostra não foi pré-

definida, embora alguns parâmetros tenham servido de orientação para o 

estudo. Conforme sinaliza Minayo: “numa busca qualitativa, preocupamo-nos 

menos com a generalização e mais com o aprofundamento e abrangência da 

compreensão seja de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, 

de uma política ou de uma representação”. (1994:102) 

Distinta, metodologicamente, da abordagem quantitativa, que demonstra 

o seu rigor, sobretudo, na definição da amostra de estudo, a abordagem 

qualitativa busca, essencialmente, a apreensão de significados. “Seu critério 

não é numérico. Podemos considerar que uma amostra ideal é aquela capaz 

de refletir a totalidade nas suas múltiplas dimensões” (Minayo, 1994:102). 

Contudo, não podemos deixar de assinalar que jamais teremos o domínio 

desta totalidade. Construindo um caminho de aproximações, buscamos 

compreender mais precisamente esta realidade. Sua validade não reside na 

imperiosa tarefa de construir leis gerais, quantificáveis e verificáveis, conforme 

o paradigma do modelo de investigação experimental. 
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 Realizamos entrevistas com 25 mulheres, matriculadas no Hospital do 

Câncer III, em tratamento de câncer de mama, independente do estadiamento 

da doença. 

 A entrada em campo foi extremamente facilitada pela direção do hospital 

à época, que disponibilizou todas as possibilidades investigativas, tanto 

relativas ao material de análise como acesso às pacientes e funcionários. 

 Diante das dificuldades trazidas pela grande obra que aconteceu nesta 

unidade no ano de 2002, optamos por concentrar-nos nas salas de 

atendimento do Serviço Social onde, além da receptividade dos funcionários 

deste setor, dispúnhamos de locais para as entrevistas que preservavam a 

privacidade das pacientes. 

 Outro fator preponderante para esta escolha foi a tranqüilidade 

apresentada pelas pacientes com o fato de estarem sendo entrevistadas, com 

abordagens sobre sua inserção social, no Serviço Social. Instrumento por 

excelência da prática do Serviço Social em saúde, as entrevistas são comuns 

para estas pacientes. 

 Inicialmente, buscamos compilar dados para que pudéssemos construir 

um cenário de análise, a partir do panorama das usuárias da instituição no ano 

de 2001, escolhido como referência para a análise dos dados institucionais e 

de perfil das usuárias. Sendo assim, buscamos sempre fazer alusão aos 

elementos contidos neste ano. 

 Antes de realizarmos as entrevistas propriamente ditas, passamos um 

período de observação de campo. Durante aproximadamente um mês, 

visitávamos o hospital, com o intuito de conhecer a dinâmica, as pessoas e a 
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estrutura física da unidade. Observamos alguns grupos muldisciplinares e 

atendimentos individuais, conversamos com profissionais e usuários. Toda esta 

observação foi devidamente registrada no diário de campo. 

Assim, definimos papéis, informantes, facilitadores e determinamos o 

momento certo de iniciarmos as entrevistas. 

 Nesta fase da investigação, nosso cuidado precisou ser redobrado. O 

fato de pertencermos à unidade I do Instituto Nacional de Câncer, se por um 

lado ofereceu algumas facilidades, pode também ter trazido algumas 

dificuldades. 

  Vale salientar que existe, na cultura institucional do INCA, uma reflexão 

de que a soberania nas decisões vem da unidade I daquele instituto. O fato de 

um funcionário do HCI estar entrando em todos os setores, avaliando, 

registrando e analisando os processos poderia ter causado sérios impasses 

para a investigação. 

 Segundo Cicourel: 

 

”o observador, como parte do campo de ação, traz com ele um 

conjunto de estruturas de significado ou de relevâncias que orientam 

sua interpretação do meio formado de objetos que estão dentro do 

seu campo de visão, qualquer que seja este meio”. (1975:99) 

 

 Nesta perspectiva, sublinhamos que a observação de campo não se 

constitui em momento assistemático do processo de investigação.  
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Minayo coloca que esta fase “reveste-se de uma série de pressupostos, 

de cuidados teóricos e práticos que podem fazer avançar ou também prejudicar 

o conhecimento da realidade proposta”. (1994:107) 

 No segundo semestre de 2002, iniciamos a realização das entrevistas. 

Optamos por entrevistas semi-estruturadas, aqui “entendidas como aquela que 

procura combinar perguntas abertas e fechadas” (Minayo, 1994:108). Essas 

entrevistas seguiram um roteiro prévio que sofreu alguns ajustes no processo 

de investigação, conforme Anexo 1.  

 Das 25 entrevistas realizadas, apenas uma não pode ser utilizada por 

problemas técnicos com a gravação. Todas estão acompanhadas de seu 

respectivo consentimento livre e esclarecido (Anexo 2), assinado pela usuária. 

Das pacientes convidadas, nenhuma se recusou a participar da entrevista, ao 

contrário, em muitos casos as pacientes faziam referências contundentes à 

felicidade que sentiam por poderem contribuir para um estudo do INCA e, 

sobretudo, para a possibilidade que esse estudo trazia de colaborar com a 

definição de diagnósticos de câncer de forma mais precoce. 

Em termos de caracterização das mulheres estudadas, conforme 

exposto no Anexo 3, podemos, preliminarmente, situar as pacientes diante de 

suas origens. Do total das 24 entrevistadas, 11 referiam residir no próprio 

Município do Rio de Janeiro, 06 na Baixada Fluminense, 04 residiam no interior 

do Estado do Rio de Janeiro, 01 em São Gonçalo, 01 em Niterói (municípios 

próximos à cidade do Rio de Janeiro) e 01 residia no Município de Muriaé, no 

Estado de Minas Gerais. 

 Observamos, ainda, a existência de pacientes que possuíam outra 

possibilidade de tratamento que não fosse o serviço público de saúde, 
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principalmente aquelas com formação de nível superior. Embora tendo a opção 

de planos privados de assistência médica ou de organizações profissionais 

(como a atenção médica militar), 08 pacientes referiam que preferiram buscar o 

INCA para seu tratamento. 

 Estes dados são ilustrativos para analisarmos como se torna importante 

a confiabilidade de um serviço de saúde, independente de seu caráter público 

ou privado, reafirmando a condição privilegiada que o INCA conquistou no 

aspecto “confiança da população”. 

 Se considerarmos o nível de escolaridade, encontramos 03 mulheres 

com nível superior e 04 com nível médio e exercendo funções de nível 

intermediário. Se somarmos estas pacientes, teremos 07 mulheres com 

formação profissional intermediária e superior. 

 Na perspectiva qualitativa, no que se refere às pacientes com nível 

superior, podemos observar uma narrativa repleta de sentimentos confusos, 

onde sobressaem referências às condições objetivas para a prevenção do 

câncer, tanto no que se refere à consciência sobre a gravidade da doença 

como nas possibilidades para a busca do diagnóstico.  

Estas pacientes trazem em comum em sua trajetória o fato de que elas, 

embora tivessem procurado assistência médica imediatamente após sentirem 

(ou algum exame apontar) algum sinal da doença, foram orientadas apenas a 

permanecer monitorando o primeiro sintoma, sem que o diagnóstico de 

“doença maligna” tivesse sido feito. O significado desta experiência para estas 

mulheres é, objetivamente, um fator de extremo sofrimento e mágoa para com 

os médicos que, postergando a definição do diagnóstico, diminuíram suas 

chances de controle da doença. 
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Outro fator em comum a estas pacientes foi o fato de que, no momento 

da entrevista, elas se encontravam acompanhadas de um familiar, 

demonstrando um suporte social decisivo para o enfrentamento do câncer. 

 As entrevistas duraram, em média, 35 minutos de gravação. Ao solicitar 

a participação da usuária, primeiro, explicávamos todo o objetivo do estudo 

para, posteriormente, lermos em conjunto com a paciente, o Consentimento 

Livre e Esclarecido e solicitarmos que, caso ela desejasse participar, assinasse 

o documento. 

Primamos pelo respeito ao momento vivenciado pelas pacientes, 

considerando, inclusive, que a abordagem, em alguns casos, foi realizada em 

fase inicial do tratamento ou em momento imediatamente posterior à cirurgia. 

Desta forma, vale ressaltar que as entrevistas foram realizadas pela própria 

investigadora, não sendo utilizados auxiliares de pesquisa para o estudo. Além 

do acompanhante da paciente, devidamente autorizado pela mesma, ninguém 

mais pode participar das entrevistas. 

Buscamos compreender os depoimentos das entrevistadas à luz dos 

pressupostos teóricos, contemplando a perspectiva histórica e social dos 

sujeitos do estudo. 

 Na tentativa de definir o que entendemos por interpretação, acabamos 

por enveredar por um dos conceitos mais atrativos das ciências sociais 

contemporâneas. A busca da interpretação – ou de um processo interpretativo, 

considerando-se que a interpretação não se faz de maneira plena, acabada e 

conclusiva – não se faz estritamente ancorada nas explicações possíveis para 

um fenômeno. 
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 Interpretar, portanto, pode ater-se apenas às possibilidades 

explanatórias e explicativas de um determinado objeto de estudo ou, indo além, 

à compreensão dos diferentes sentidos que perpassam a constituição de uma 

narrativa. 

 Alves & Souza acreditam que “considerar a interpretação e a explicação 

como equivalentes e intercambiáveis acarreta sérios problemas 

epistemológicos” (1999:130). Ainda para estes autores, interpretar é: 

 

 “buscar significações, ou seja, compreender as formas expressivas 

que se referem diretamente às experiências e vivências de outras 

pessoas. Tais formas expressivas constituem representações, 

processo pelos quais os indivíduos exprimem algo a respeito da 

coisa representada”. (1999:131) 

 

 Neste estudo, optamos por compreender o texto em seus aspectos 

específicos, sublinhando as condições de sua elaboração. Entretanto, 

consideramos que este não deve ser o único movimento para o processo 

interpretativo. 

 A fala apresentada pelas mulheres entrevistadas foi, também, entendida 

em suas determinações históricas. O fio condutor que une toda a experiência 

da vida individual e coletiva é um elemento guia do processo de compreensão. 

 A perspectiva de análise deste estudo baseou-se na proposta de Minayo 

(1994), a partir da discussão entre Habermas e Gadamer sobre os conceitos de 

hermenêutica e dialética. Com base neste debate, a autora desenvolve uma 

proposta de interpretação que, unindo estas duas concepções, 
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 “leva a que o intérprete busque entender o texto, a fala, o 

depoimento como resultado de um processo social (trabalho e 

dominação) e processo de conhecimento (expresso em linguagem) 

ambos frutos de múltiplas determinações mas com significados 

específicos. Esse texto é a representação social de uma realidade 

que se mostra e se esconde na comunicação, onde o autor e o 

intérprete são parte de um mesmo contexto ético-político e onde o 

acordo subsiste ao mesmo tempo que as tensões e perturbações 

sociais”. (1994:228) 

 

 Stein, ainda refletindo sobre os conceitos de dialética e hermenêutica, 

pontua que: 

 

“enquanto a crítica se dirige basicamente contra seu tempo, a 

hermenêutica procura penetrar cautelosamente em seu tempo. São 

as duas possibilidades de que dispõe a reflexão para se encontrar 

com a realidade histórica: em vez de refletir sobre conteúdos 

abstratos que se lhe opõem, procura tornar-se consciente dos 

condicionamentos que determinam sua posição dentro da 

constelação histórica”. (1987:105) 

 

Nesta perspectiva, buscamos um processo de interpretação capaz de 

empreender o diálogo entre o particular e o geral, o subjetivo e o objetivo, 

numa perspectiva histórica. 

 Dentro desses princípios, procuramos seguir os seguintes passos: 
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(a) Compreensão das falas dos sujeitos, buscando os eixos em torno dos quais 

se estruturam estas falas; 

(b) Diálogo entre os eixos estruturantes das falas e os dados da observação 

registrados no diário de campo;  

(c) Elaboração de pressupostos que pudessem dar conta da discussão das 

falas dos sujeitos entrevistados; 

(d) Interpretação dos sentidos subjacentes às falas, mediada por um processo 

de inferências, em que se faz perguntas às falas para podermos superá-las, 

à luz das categorias previamente estabelecidas; 

(e) Elaboração de categorias empíricas que se configurassem a partir da lógica 

das entrevistadas, ancoradas em suas próprias falas, traduzidas pelos seus 

modelos explicativos; 

(f) Promoção do diálogo entre categorias empíricas, dados de outros estudos e 

o cenário epidemiológico do câncer de mama; 

(g) Realização da discussão final entre o campo empírico e as categorias 

teóricas. 
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Capítulo IV 

DESCREVENDO O ITINERÁRIO E AS REPRESENTAÇÕES 

 

 

Analisando as entrevistas das pacientes com diagnóstico de câncer de 

mama matriculadas no Hospital do Câncer III do Instituto Nacional de Câncer e 

buscando compor um painel do itinerário terapêutico desenvolvido por estas 

pacientes, descrevemos o caminho empreendido por essas mulheres, com 

ênfase: (1) no primeiro momento que suspeitaram ser portadoras de câncer; (2) 

na busca por um diagnóstico e nas possibilidades de acesso aos serviços de 

saúde e (3) na relação com os serviços de saúde e no desenvolvimento do 

tratamento. 

 

 

1 – O reconhecimento do primeiro sinal ou sintoma 

 

Embora algumas pacientes entrevistadas tenham feito referência à 

compreensão da necessidade de, ao primeiro sinal de algo diferente nas 

mamas, buscar atendimento médico, nem todas tiveram êxito nesta busca. 

Este estudo não pode prescindir de uma observação muito significativa 

para a conjuntura específica da elaboração do trabalho de campo e das 
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entrevistas realizadas para esta pesquisa. Diante de o enorme poder 

informativo que os meios de comunicação têm no Brasil, as pacientes que 

foram entrevistadas tinham como ponto central de seus discursos a 

compreensão de que “o câncer, quando diagnosticado a tempo, tem cura”. 

Vale ressaltar que, alguns meses antes da realização das entrevistas, 

houve dois casos marcantes de câncer com duas figuras muito conhecidas no 

cenário brasileiro. Num destes episódios, a apresentadora Ana Maria Braga, 

após ter um tumor de vias digestivas e realizar vários ciclos de quimioterapia, 

que levaram à queda de cabelo, retornou ao trabalho na televisão, divulgando o 

necessário cuidado com a prevenção e demonstrando fisicamente que o 

câncer tem possibilidades de ser controlado. 

Outro episódio bastante lembrado nas entrevistas foi o fato da atriz 

Patrícia Pillar ter sido acometida por câncer de mama. Esta atriz também 

passou por vários ciclos de quimioterapia, voltando às aparições públicas, 

ainda sem o crescimento de seus cabelos, com muito vigor físico, 

acompanhando a campanha eleitoral de seu companheiro, candidato à 

Presidência da República. 

Em um momento anterior, uma novela de grande repercussão nacional 

teve como argumento uma jovem com leucemia que também vivia as 

dificuldades do tratamento oncológico. A queda do cabelo e as dificuldades 

apresentadas pelos pacientes em tratamento quimioterápico foram mote destes 

episódios, também sendo uma importante fonte de informação sobre o câncer 

neste período: 
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“Nada. Eu só me apeguei assim, algumas partes, quando passou na 

novela, aquela menina, a Camila. Aí eu vi algumas coisas assim, né, 

mas parar prá ler jornal, não tinha tempo, eu trabalhava em padaria 

de 5 da manhã até 11 e meia da noite, chegava em casa meia-noite. 

Eu não tinha tempo prá nada depois que eu tive meus filhos. E a 

gente quando era pequeno morava na roça e a gente não tinha 

televisão”. (E.24) 

 

Neste sentido, as informações sobre a prevenção e o tratamento do 

câncer foram objeto de grande debate na sociedade brasileira. 

 

“Aí quer dizer, naquele dia, se eu não tivesse visto a entrevista da 

Patrícia Pillar, se eu não ponho a mão, eu estaria até hoje tranqüila”. 

(E.08). 

 

 Embora algumas mulheres possam distinguir entre suas reais 

possibilidades de enfrentamento do câncer dos recursos disponíveis para uma 

artista de reconhecimento nacional, sinalizadas em falas como “mas eu sei que 

não sou uma Ana Maria Braga”, o eixo central da representação social sobre o 

câncer transfere-se agora do aspecto da subjetividade, respaldado no estigma 

social sobre o câncer e fundamentado na certeza de um desfecho fatal, para 

uma zona objetiva da questão da dificuldade de acesso ao diagnóstico e 

tratamento nos serviços de saúde. Sendo assim, existe alguma possibilidade 

de enfrentamento da doença caso possamos acessar as condições objetivas 

para isto. 
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Nesta perspectiva, não podemos negligenciar estes elementos na análise 

das narrativas apresentadas. 

 

 

2 – A Busca do Diagnóstico e o Acesso aos Serviços de Saúde 

 

Desta forma, reafirmamos a substantiva referência às dificuldades 

apresentadas na acessibilidade ao sistema de saúde. A descrição de 

passagens por vários serviços de saúde é recorrente nas entrevistas, 

chegando  a trajetos inusitados para um grande centro urbano do país como o 

Rio de Janeiro: 

 

“(...) quando eu fui buscar o resultado, ela [a médica] falou: ‘você vai 

ter que fazer uma mamografia’. Aí ela pediu para o Pedro Ernesto... 

Tem dois anos... Aí eu fiz a mamografia. Quando levei o resultado 

pra ela, aí deu nódulo, na mamografia, né? Aí ela disse: (...) ‘vou te 

encaminhar pra uma mastologista’. Aí já foi no Marechal Rondon. Aí 

eu encontrei ela [a médica], marquei uma consulta com ela. Aí ela 

pegou o exame e me mandou pra cá. Pras Pioneiras. Isso já tem 

dois anos. Aí quando ela botou a mão assim eu senti uma dorzinha... 

Aí ela disse: ‘mas não é nada de câncer não que câncer não dói.. 

vou te encaminhar pra uma mastologista’ e me encaminhou (...) eu 

custei muito a encontrar [a médica para qual foi encaminhada] e 

quando eu encontrei ela aí me mandou pra cá. (...) Quando eu 

cheguei aqui, o médico que me atendeu me examinou e disse assim: 

‘aqui não é teu lugar não porque você não está com câncer. Aqui é 

lugar de câncer, vou lhe mandar para o Salgado Filho que isso pode 
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ser um cisto e eles vão tirar’. Aí escreveu um papel e me mandou 

pro Salgado Filho. Eu fui. Cheguei lá e encontrei um médico (...), 

consultei, ele me examinou e disse assim: ‘isso é uma íngua’. Aí me 

pediu mais uma ultra-sonografia. O que eu já fiz de ultra-sonografia, 

mamografia não tem conta que cada um pedia uma coisa. Aí ele 

disse: ‘você volta daqui a seis meses’. Aí eu fui embora. Aí me 

despreocupei daquilo, né? Ela já tinha dito que não era câncer que 

câncer não doía e ele disse que era uma íngua (..) e eu já tinha 

vindo aqui. O daqui disse que não era meu lugar, que aqui era de 

câncer, que eu fosse pro Salgado Filho, lá ele disse que era uma 

íngua e pediu pra voltar em seis meses. Seis meses quando eu 

voltei não encontrei mais ele (...). Aí eu entreguei pra uma doutora a 

ultra-sonografia. Aí ela mandou que eu fizesse outra ultra-

sonografia. E eu fiquei assim de mão em mão, ultra-sonografia pra 

lá, ultra-sonografia pra cá. Aí eu parei...ninguém resolve nada eu vou 

parar... Aí eu fui no Gama Filho e marquei pra um mastologista... 

aquilo tava crescendo um pouquinho, né? Aí eu fui lá no .... Gama 

Filho... É uma história isso, esse meu caso é uma história..... Aí ele 

disse pra mim assim: ‘olha você vai para as Pioneiras Sociais’. E eu 

vim pra cá. Quando eu cheguei aqui, (...) ele [o médico] me 

examinou e disse assim: ‘você tem que operar’. Foi aí que as coisas 

passaram a ser resolvidas, né? Diretamente, né?”. (E.01) 

 

A fala dessa mulher remete-nos ao penoso trajeto empreendido por uma 

paciente com diagnóstico de tumor na mama que, durante dois anos, 

peregrinou por seis serviços de saúde sem conseguir definição para seu 

tratamento. A experiência de dúvidas e certezas construídas por estas 

pacientes nos direciona a um olhar cauteloso sobre a capacidade de definição 

precisa do diagnóstico e da indicação terapêutica apropriada.  
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É notória a convicção registrada por certezas conferidas pelos médicos e, 

ao mesmo tempo, de dúvidas e incertezas geradas pelo crescimento do tumor 

e da não definição do tratamento. Nestes casos, as certezas garantidas pela 

autoridade médica dão o aval para a despreocupação e, por conseguinte, o 

atraso na busca do diagnóstico. Estas certezas, somadas às dificuldades de 

acesso aos serviços, constituem-se em poderosas justificativas para que as 

mulheres interrompam sua busca pelo diagnóstico. Entretanto, mesmo que se 

opte por abandonar o tratamento, esta opção se configura como um intenso 

gerador de conflitos para estas mulheres. A desconfiança do saber médico 

pode gerar uma situação de insegurança em relação às perspectivas para o 

enfrentamento da enfermidade. 

O controle do câncer é altamente dependente do saber médico e dos 

recursos diagnósticos e terapêuticos disponíveis. Iniciar este processo sem a 

devida confiança na equipe de saúde apresenta-se como um fator relevante na 

experiência das mulheres entrevistadas: 

 

“(...) eu vou ser sincera. Confiança em médico [risos], não tenho. 

Não tenho confiança em médico nenhum; não me sinto confiante em 

médico nenhum”. (E.15) 

 

“Aí assim, eu queria acreditar que eu estava, na mesma hora já 

voltava atrás que eu não estava, porque eu me cuidava, entendeu? 

Eu não acreditava. Igual com [diz o nome do médico], eu imaginava 

que era um cisto, eu fui num outro médico, ele mandou esperar até 

quinta-feira, no Moncorvo Filho. Aí marcaram na outra semana, 

antes de vir aqui. Aí ele olhou meu seio e falou que era um quisto. Aí 

ele pediu mamografia; pediu uma ultra-sonografia, mas só em Maio, 
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e retorno pra ele em junho, eu já tava operada, já pensou se eu 

tivesse? Aí o outro falou que era uma massa, aí passou um remédio, 

uma vitamina pra tomar duas vezes ao dia, que era uma massa que 

ia desmanchar”. (E.08) 

 

Desta forma, na perspectiva descritiva, temos como paradigmas do 

empreendimento, na busca do diagnóstico, dois elementos fundamentais: a já 

citada dificuldade de acesso e a desqualificação de alguns serviços para 

definição do diagnóstico e proposição de tratamento. Vale ressaltar que a 

demora para a definição do diagnóstico ou, ainda, o diagnóstico incorreto, em 

muitos dos casos, representou o diferencial entre a proposta terapêutica de 

uma cirurgia conservadora da mama ou a mastectomia. É necessário, ainda, 

sublinharmos que este atraso pode contribuir também para o desenvolvimento 

de doença à distância comprometendo, por metástases, outros órgãos do 

corpo da mulher. 

O reconhecimento deste processo como independente de seu esforço e 

de sua consciência para com o autocuidado é gerador de imensa revolta nas 

pacientes. 

Ao entrevistarmos uma paciente de 28 anos, solteira, com formação 

superior, cliente de um plano de saúde, que, após o auto-exame de mama 

encontrou um nódulo na mama, reafirmarmos esta observação. Esta paciente, 

ao perceber que algo estava diferente em sua mama, imediatamente buscou 

atendimento com a médica que já a acompanhava há muitos anos. Entretanto, 

somente após seis meses de haver descoberto o nódulo, a paciente, já 

matriculada no INCA, foi submetida a uma mastectomia radical, quimioterapia e 

radioterapia. Todas as hipóteses diagnósticas sugeridas pela médica 
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mostraram-se, posteriormente, constituírem-se em equívocos que, neste caso, 

foram irreversíveis. 

 

“E quando eu lembro essas coisas, eu fico lamentando porque a 

culpa não foi minha. Assim que eu senti o caroço, eu corri logo pro 

médico. E nisso se passaram seis meses e nesses seis meses, de 

11mm prá 3,5 cm, cresceu muito”. (E.15) 

 

Nesta perspectiva, podemos considerar que a dificuldade de acesso e a 

desqualificação de alguns serviços ou de alguns profissionais para a definição 

precisa do diagnóstico e prognóstico podem estar somadas ou agirem de 

formas isoladas. No relato em tela, embora a paciente tenha tido acesso a 

serviços privados de prestação de assistência à saúde, diante de um equívoco 

no diagnóstico, tivemos um substantivo avanço da doença: 

 

“É... Eu sempre fiz o auto exame no banho (...) Foi em outubro do 

ano passado (...) Fui fazer e senti um caroço do lado esquerdo no 

peito. Aí marquei a minha ginecologista que há alguns anos já me 

tratava com ela e já tinha uma certa confiança nela e tudo. Isso foi 

final de outubro que eu senti, aí marquei só prá novembro porque a 

agenda dela tava lotada. Aí chegando lá ela me examinou e tudo. Eu 

sentia que o caroço tava durinho e tava um pouco grande; tava do 

tamanho de uma bola de gude, sentindo por fora. Aí ela examinou, 

disse que talvez não fosse nada e poderia ser um quisto simples, 

alguma coisa assim; e mandou fazer só uma ultra-sonografia. Aí eu 

perguntei: ‘você não vai passar uma mamografia?’. Ela falou: ‘não 

prá sua idade a gente não passa mamografia (...) você tá fora dessa 

hipótese, porque câncer só dá a partir dos 40, 50 anos, não se 
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preocupa que não é nada sério, não e só vai fazer uma ultra-

sonografia prá saber o tamanho que tá e a medicação que a gente 

vai usar e tudo’ Aí eu fui fazer a ultra-sonografia na própria clínica 

(...) só que prá marcar demorou também uns 15 dias, por causa da 

agenda. Aí fui, fiz exame, a doutora que fez o exame disse que não 

tinha nada demais, eu não entendo muito (...). Aí deu uma coisinha 

pretinha ela disse “ah, isso daí não é nada demais, não, com o 

tempo vai sumir, ou ela vai te dar um remédio”, então tá. Aí eu voltei 

na minha ginecologista (...) ela examinou o laudo e disse que era 

aquilo mesmo que ela tinha falado e receitou um remédio (...). Pediu 

prá eu tomar 4 caixas daquele remédio, isso foi em novembro, então 

eu fiquei dezembro, é... novembro, dezembro, janeiro, final de 

fevereiro, prá marcar com ela, ela já passou um pedido prá fazer 

uma outra ultra-sonografia, prá saber se tinha reduzido, eu já tava 

com o pedido em mão prá quando eu tivesse o resultado prá marcar 

em fevereiro com ela (...)“. (E.15) 

 

A referência às possibilidades que, independentes de sua vontade, se 

perdem, são marcantes para estas pacientes. Como já sinalizado, as pacientes 

têm compreensão de que o câncer quanto mais cedo for diagnosticado, 

melhores possibilidades de controle se têm. Esta “perda de tempo” patrocinada 

por alguns serviços médicos é elemento marcante em sua experiência para o 

enfrentamento do câncer. 

 

“Aí a partir daí quando deu negativo ele passou um remédio prá mim 

prá fazer em farmácia de manipulação (...) Ele falou prá tomar um 

comprimido de manhã e um à noite e passar o creme. Isso em 

outubro. Eu fiquei fazendo essa medicação assim uns dois meses. 

Aí comecei a sentir o seio crescer estupidamente, quando eu 

comecei a passar o creme (...) Você vê como foi demorado. Não por 
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minha culpa, mas dos médicos que eu tinha antigamente. Por 

exemplo, eu vim aqui, agora tenho várias amigas, estamos com o 

endereço uma da outra, que tiraram só o nódulo, uma partezinha do 

seio. Se eu sou atendida há tempos atrás, de repente eu tirasse só o 

nódulo ou uma partezinha do seio. Perdi toda a mama esquerda, tive 

que perder, pra ficar com a vida. Perdi uma mama prá ficar com a 

vida. E dou graças a Deus por isso”. (E.09) 

 

Uma referência significativa nos relatos estudados, que ilustra a 

desqualificação dos serviços de saúde para o diagnóstico de câncer, é a 

observação das pacientes do fato de, em muitos casos, as mesmas terem feito 

exames preventivos ginecológicos sem que os médicos tenham se preocupado 

em realizar o exame das mamas. Considerado como fundamental para o 

rastreamento do câncer de mama feminina, o exame clínico das mamas (ECM) 

é muitas vezes negligenciado pelos médicos ginecologistas. 

 

“[O médico] só se importava com a parte debaixo. E eu falei com ele 

duas vezes que estava sentindo as ferroadas no seio e ele passou 

despercebido e não examinou (...) Acho que a consulta vai mais do 

médico que da gente porque ele que é o entendido. A gente reclama 

e ele é que tem que interessar de examinar. E ele não examinou”. 

(E.11) 

 

A descrição do momento de informação do diagnóstico também é 

reveladora de experiências marcantes para estas mulheres: 
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“Na verdade, quem me deu a notícia foi meu irmão porque minha 

mãe nem teve coragem de falar comigo. Minha mãe tava no quarto 

chorando com meu pai. Aí eu entrei em desespero. Aí meu pai 

tentou me consolar e tudo”. (E.15) 

 

O encontro efetivo com a enfermidade se oficializa no momento da 

informação do diagnóstico, via de regra feita pelo médico. Neste momento, 

todas as esperanças se esvaem, passando em um momento posterior, a serem 

depositadas na possibilidade de controle ou cura da doença. A esperança de 

“não ser maligno” transporta-se para o enfrentamento do “já que estou doente 

eu tenho que enfrentar isso”. 

Entretanto, esta passagem não se dá de forma simétrica e passando por 

fases tipificadas (pré-classificadas) como podem supor alguns. Este trabalho de 

campo nos revelou que existem formas muito diferenciadas de receber o 

diagnóstico de câncer. Inúmeros fatores são definidores da forma como esta 

notícia é recebida por uma mulher. Um fator importante nesta experiência é a 

forma como o diagnóstico é passado para a paciente. 

 

“(...) medo você tem; acho que medo normal (...) quando o médico 

me deu a notícia, eu acho que eu reagi até bem demais; me 

surpreendi com a minha reação. Eu saí pra fazer umas compras no 

mesmo dia. Tinha umas coisas prá fazer; eu fiz quando saí do 

consultório (...) Depois que foi cair a ficha (...) Eu levei um susto (...) 

Mas só tive medo mesmo quando caiu a ficha e eu pensei: ‘será que 

só tá na mama? Aí eu comecei a sentir medo. Mas depois que foram 

feitos todos os exames e a mastologista falou que só está na mama 

(...)”. (E.02) 
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Um outro elemento que sobressai na informação do diagnóstico é o 

despreparo dos profissionais, sobretudo os médicos que mais efetivam esta 

informação, para lidarem com os conflitos advindos deste momento. A 

predisposição em “terceirizar” esta tarefa é uma recorrência nas entrevistas. O 

médico que faz o exame não se sente responsável por dar esta informação à 

paciente, deixando que o médico solicitante o faça. O médico que solicita os 

exames nem sempre se mostra preparado para dar esta informação e, sempre 

que pode, repassa esta etapa para o médico do INCA. 

 

“Eu falei assim: ‘Dr. eu tô com câncer?’ Ele disse: ‘não, não é um 

câncer, não, mas nós vamos mandar pra um hospital de Vila Isabel 

que lá eles tem mais condições, aparelhagem’ (...)”. (E.22) 

 

Uma outra forma de passar por esta situação, da maneira menos 

comprometedora possível, é dar um tom à conversa de forma a não abrir 

espaço para questões ou “sentimentos”. Quanto mais lacônica e decidida for 

esta informação, menor será o seu comprometimento com esta situação.  

 

“Aí nós procuramos o médico de oncologia na Barra do Piraí. Só tem 

um também. Aí ele falou ‘ah não, ela opera, volta na Santa Casa, tira 

a mama, radioterapia, quimioterapia’ (...)”. (E.23) 
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3 – A relação com os serviços de saúde e o desenvolvimento do 

tratamento  

 

A comunicação entre médico e paciente passa, nesta hora, como um 

elemento central nesta experiência. A linguagem utilizada para a informação de 

uma patologia como o câncer necessita de elementos que nem sempre fazem 

parte dos programas de ensino das escolas médicas. O sentido da clareza e o 

respeito pela dor alheia necessitam estar presentes nesta hora. 

 

“(...) estavam cinco médicos lá. Eu falei: ‘meu Deus o que que é 

isso? Isso é prá mim?’ (...) Cada um falou uma coisa. Eu não entendi 

nada. Fiquei nervosa. [Um dos médicos perguntou]: ‘A senhora 

entendeu?’ Eu falei: ‘não’. O que eu entendi foi que me disseram que 

se fosse um nódulo... como é que se diz... canceroso, que ia tirar o 

meu seio. E que se eu agora tenho câncer, porque que não me 

tiraram antes, já vou sofrer outra cirurgia? Eu fiquei nervosa o que 

eu respondi eu não sei (...) O médico disse que eu ia operar outra 

vez. Aí mandaram eu ir pro médico de... da, como é? Do coração? 

Cardiologista”. (E.12) 

 

“Já era novembro, por aí. Aí a doutora falou: ‘pelo tamanho do tumor 

você vai ter que tirar a mama’. Eu fui sozinha e fiquei doida nesse 

dia. Não sabia nem voltar prá casa porque foi um choque muito 

grande. Ali eu tive certeza que o problema era sério demais: ‘você 

vai ter que tirar a mama, seja câncer ou não, vai ter que tirar a 

mama’”. (E.13) 
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 “Aí fui no centro da cidade [referindo-se ao HCI/INCA] falar com os 

cirurgiões. Passei pela mesa redonda de lá. Levei um susto terrível. 

Isso porque reuniu mais de 20 médicos, novo, velho, homem, 

mulher, tudo junto, todo mundo fazendo pergunta e me botaram sem 

roupa. Todo mundo fazendo pergunta. Eu fiquei constrangida e 

nervosa com aquela situação (...) Só falaram que eu tinha que 

passar pelos médicos (...) Uma salinha pequena com uma porção de 

médicos e gente em pé e sentada e querendo sentar, e ‘como é que 

foi’ e isso e aquilo, aí sentava e conversava um com o outro, ‘o 

problema dela é esse, aquele’, entendeu, se tornou uma situação 

que eu fiquei apavorada, pensei: ‘meu Deus, será que eu já estou no 

final da minha vida e eles querem correr prá salvar?’. Aí depois uma 

senhora lá, ela e um senhor que acho eram os dois chefes da 

equipe, falou: ‘Olha, você vai passar por uma cirurgia de mama. Nós 

vamos retirar sua mama toda e fazer reconstituição. Vamos tirar da 

sua barriga’, aí mexeu na minha barriga, pediu prá eu desabotoar 

mais um  pouco a calça prá ver. Aí uma delas na mesma hora falou 

‘você tem que fazer uma ginástica, botar cinco quilos, aos poucos, 

vai ser aos poucos, na barriga’. Aí eu comecei a chorar e eles 

disseram: ‘não chora não (...) a gente vai fazer o melhor pra você. 

Você é nova ainda. A gente vai fazer o melhor prá você. Não vai ter 

problema nenhum’ (...)”. (E.05) 

 

Outro aspecto bastante relevante para estas pacientes, durante o 

tratamento, é a forma como são aceitas em seu entorno social. 

Particularmente, no câncer de mama, a forma como seus parceiros convivem 

com esta enfermidade e seu tratamento é extremamente importante para sua 

recuperação.  
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“Ele fez eu me levantar. A ajuda mesmo que eu tive foi dele e dos 

meus filhos que ficaram comigo”. (E.21) 

 

A preservação do papel de mulher e a forma como os homens agem 

neste recomeço de relação, sempre descrita como uma re-construção da 

intimidade, vale como a parcela de um passaporte para o reinício da vida e das 

possibilidades de formulações de novos projetos. 

 

“Então prá mim não teve nenhum problema porque ele agiu também 

com naturalidade. Em momento nenhum você não via na fisionomia 

dele rejeição, que esse que eu acho que é o problema sério, né? 

Você se sentir rejeitada e não é o caso, ele agiu como se eu tivesse 

feito um corte no joelho”. (E.14) 

 

Por outro lado, quando este suporte é negligenciado, é necessário que a 

mulher faça uma opção entre seguir um tratamento rigoroso e continuado e 

exercer seus papéis sociais: 

 

“(...) Eu sou casada, mas aí meu marido (...) me abandonou, 

simplesmente. Depois que eu cheguei em casa  (...) Quando eu fiz 

todos os exames: ‘Eu acho que eu tô com um problema muito sério. 

O médico não quer me enganar, mas eu acho que tô com câncer 

’[falando para o marido]. Aí ele começou a me humilhar... a me 

humilhar com palavra. (...) Ele não falava sobre a doença porque ele 

queria que eu largasse o tratamento e fosse trabalhar. Esse tipo de 

homem, sabe como é que é? Aí eu falei que eu não ia deixar meu 

tratamento prá trabalhar enquanto eu não terminasse meu 

tratamento. Essas coisas assim...Aí eu falei ‘você fica comigo desse 
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jeito, brigando comigo, atrapalhando meus tratamentos, é melhor eu 

ficar sozinha’”. (E.22) 

 

O estigma do câncer ainda é um elemento que traz dificuldades para o 

enfrentamento da doença. Neste sentido, as mulheres têm que empreender 

uma reorganização não só com seus companheiros, mas também com toda a 

sua rede de relações. 

 

“Você escuta casos aqui de mulher que descobriu há três anos, têm 

quatro anos e deixa avançar e não conta pra família. Às vezes a 

gente comenta no carro voltando daqui como ainda acontece isso, 

de alguém esconder da família. Uma me contou que a irmã 

aconselhou ela a não vir pro INCA pra ninguém saber que ela estava 

com essa doença. Ela rompeu com a família, veio e estava fazendo 

o tratamento”. (E.03) 

 

As pacientes entrevistadas fazem recorrentes alusões ao fato de serem 

vistas como pessoas “condenadas”. Por mais que as pessoas queiram 

demonstrar solidariedade, buscando manter o equilíbrio, a primeira visita a uma 

mulher mastectomizada condensa, mesmo em pessoas bastante esclarecidas, 

toda a representação social sobre o câncer de mama. Neste sentido, faz-se 

necessário mais um aporte de forças para que as mulheres mastectomizadas 

continuem suas vidas em sociedade com a melhor qualidade possível. 

 

“O que eu observei dessa situação das amigas, visitas, é que a 

pessoa que tem câncer já é uma pessoa condenada (...) Ainda 
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existe um tabu muito grande, de ter piedade em relação à pessoa, 

como se a visita fosse de despedida, como se fosse a última visita. É 

uma visita não cordial, mas sim de piedade em relação à pessoa. 

Não digamos assim na sua totalidade, mas grande parte das 

pessoas age como se fosse uma visita de despedida. Uma 

demonstração de carinho que numa condição natural não existiria 

tanto apego àquela pessoa. Não vejo porque tanta dedicação 

naquele momento. É uma doença preocupante? É. Mas a cabeça da 

pessoa também ajuda a curar”. (E.09) 

 

Numa seqüência descritiva, não podemos deixar de sinalizar um elemento 

de grande sofrimento referido pelas pacientes entrevistadas. Em alguns casos, 

a certeza da proposta terapêutica e confirmação do diagnóstico só se dá no 

momento da cirurgia.  

As pacientes, nesta circunstância, vão para o procedimento cirúrgico na 

incerteza se irão fazer uma retirada total, parcial, ou ainda, se terão suas 

mamas preservadas. Esta incerteza se transforma em um momento tão 

pernicioso para as pacientes que aquelas que conseguem passar por este 

momento e terem suas mamas preservadas referem estar preparadas para 

passar por quaisquer outros processos, dizendo-se fortalecidas para este 

enfrentamento. 

 

“Bom, a notícia que eu tive, depois da biópsia... graças a Deus o 

meu problema era câncer, mas já foi retirado, não tinha raiz (...) 

tanto que tirei com quatro centímetros e meio. Graças a Deus 

preservou a mama, então acho que já é uma boa notícia. Daí 

continuei o tratamento e tudo, estou tomando o remédio, toma por 

cinco anos, já estou na segunda caixa, não sinto nada”. (E.04) 
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”(...) o pior foi a cirurgia (...) porque, eu tava... assim, quando a 

médica disse pra mim que na hora da cirurgia o médico podia retirar 

o seio, quando é que decidia retirar. Então eu fiquei (...) nervosa. Aí 

depois quando (...) quando eu estava acordando da anestesia, aí 

quando eu vi, sabe, pra mim foi tudo ótimo... Aí quando eu acordei 

minha vontade era sair daquela cama, ligar prá casa dos meus 

parentes e dizer que não tinha tirado. E pra mim, a quimioterapia tô 

tirando de letra (...) só me dá um pouco de enjôo. Só fico enjoada (..) 

O cabelo caiu, pra mim, eu levei na brincadeira“. (E.08) 

 

Por outro lado, encontramos narrativas de, apesar da paciente apostar 

todas as esperanças na preservação da mama, acontecer de após a cirurgia 

confirmarem a mastectomia. Esta é uma das mais duras experiências descritas 

pelas mulheres entrevistadas: 

 

“(...) porque no dia da cirurgia a gente vai tirar o tumor e fazer uma 

pesquisa se é câncer ou não. Se for câncer, a gente vai tirar a sua 

mama... Sem saber... Quando acordei, que eu me olhei já tava sem 

a mama”. (E.22) 

 

Diante dessa incerteza, torna-se fundamental a reflexão sobre o aspecto 

da necessidade da paciente, nestas condições, permanecer com um 

acompanhante devidamente autorizado. A experiência desta expectativa, no 

ambiente hospitalar, por mais humanizado que seja, torna-se um fator de 

agravamento no já perverso processo de enfrentamento do câncer. 
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Uma observação bastante interessante do nosso trabalho de campo foi a 

referência de pessoas que, mesmo tendo opções em tratamentos particulares, 

optam pelo tratamento do INCA. A confiança depositada nesta instituição 

encontra-se marcante nos depoimentos. Estabelecido como referência nacional 

para o tratamento de câncer, o INCA apresenta-se na sociedade, sobretudo 

para os usuários do Estado do Rio de Janeiro, como uma verdadeira “tábua de 

salvação” diante de uma patologia tão perversa.  

Na perspectiva informada nos meios de comunicação da possibilidade de 

tratamento e controle do câncer, adquirida pelo avanço técnico científico da 

medicina, o INCA, como instituição pública, incorpora as esperanças que os 

pacientes têm de usufruir deste avanço. 

Abordado, também nos meios de comunicação, como um dos maiores 

centros para o controle do câncer, é assim que no senso comum esta 

instituição se apresenta. 

 

“Nesse tempo eu fiquei com medo porque é um tratamento longo e 

caro, hoje eu tenho plano de saúde, amanhã não sei, então fiquei 

com medo por isso e também porque eu não conhecia o médico, 

sempre soube que o INCA é referência, aí resolvi procurar o INCA. 

Amigos também ficavam, procura o INCA, procura o INCA... Primeiro 

eu quero dizer que foi que nem aquela senhora que falou na reunião. 

O INCA foi uma surpresa boa e bonita em todos os aspectos. Eu 

como sempre soube, de televisão, de pessoas, sempre soube que é 

o INCA o melhor lugar. Eu espero, acredito, quero acreditar, que 

aqui estou no melhor lugar”. (E.02) 
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“Então, que continue esse amor e esse respeito e cada vez, acho 

que não tem nem mais pra melhorar porque eu fiz todos os exames 

necessários, não me faltou nenhum acesso. Eu tive tudo que 

qualquer pessoa em condição de sair pra fora do país, que não 

havia necessidade, porque aqui tá equipado pra isso, que todas as 

pessoas consigam ter a mesma felicidade que eu tô tendo. Tomara 

que muitas pessoas consigam chegar aqui e não ser mandadas 

embora pra casa, consigam o tratamento como eu tô tendo”. (E.19) 

 

Nesta ótica, é freqüente a referência a uma profunda gratidão ao INCA. A 

utilização de uma instituição de saúde referida pelas entrevistadas como sendo 

de “primeiro mundo” é algo determinante para o processo de enfrentamento do 

câncer. 

 

“(...) eu achava que eu ia ficar ali dentro internada, sozinha, que 

ninguém ia conversar comigo, ninguém ia ligar pra mim (...) E todo 

mundo é amigo, as enfermeiras, os próprios médicos, até médico 

que você nunca conheceu, eles vêm na beirada da sua cama e 

conversam com você. Só isso é um apoio muito grande que dá pra 

gente, o tratamento daqui é nota mil, não é nem 100, não, é nota mil, 

mesmo”. (E.21) 

 

Conforme já sinalizado, essas mulheres constroem um itinerário 

terapêutico marcado por dúvidas e incertezas, tanto das concepções e 

representações sobre o câncer como das questões objetivas de erros de 

diagnóstico e proposições de condutas terapêuticas. A confiança gerada após 

a matrícula no INCA, configura-se como uma possibilidade efetiva de 

perspectivas mais promissoras no curso da doença. 
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“(...) tem pessoas aí que diagnosticam a doença e não têm como, 

onde recorrer. E graças a Deus o INCA prá mim foi uma mãe. Nesse 

sentido foi o que abriu as portas pra chegar ao que eu estou agora”. 

(E.17) 

 

Entretanto, este cenário de extrema gratidão e confiança deve ser 

problematizado. Diante da imensa demanda que busca o HCIII/INCA, faz-se 

necessário que, em alguns períodos, a matrícula de novas pacientes fiquem 

suspensas. É recorrente a referência a diversas tentativas anteriores de se 

matricular no INCA, sem êxito. Nesta perspectiva, o “alívio” em conseguir ser 

matriculada numa instituição com as características descritas acima é um fator 

relevante. A distribuição dos serviços de saúde, inclusive os especializados,  

ainda ocorre de maneira precária no Brasil. 

 

“Fevereiro desse ano, eu comecei a fazer os exames e em abril eu 

fiz a cirurgia. Então eu acho que há muita amarração, muitas portas 

fechadas prá gente chegar aqui. O fato de eu morar em São João de 

Meriti, um encaminhamento do ginecologista já era suficiente, eu 

acho. Não precisava dar essa volta ao mundo toda prá chegar aqui. 

Esse negócio de abre inscrição, fecha inscrição, porque que não 

pode ficar aberto o tempo todo pra quem precisa chegar e ser 

atendido? Eu morava longe. Tinha dificuldade de passagem (...) 

Podia vir hoje que hoje não trabalho, mas não tinha dinheiro pra vir. 

No dia que tinha dinheiro não podia porque tava trabalhando”. (E.13) 

 

Acrescidas às terríveis representações sobre o câncer, encontramos o 

receio que as pacientes têm das terapêuticas propostas para seu controle. As 
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três modalidades mais utilizadas no controle do câncer são objeto de temor por 

suas características específicas. Tanto a cirurgia como a radioterapia 

provocam, nas pacientes, alguma aflição. Entretanto, nada é mais temível que 

a quimioterapia. Na experiência de ser mulher portadora de câncer, poucos 

relatos são tão intensos na expressão do sofrimento, quanto os referentes aos 

vivenciados durante o tratamento quimioterápico. 

Referida por algumas pacientes como “a segunda doença”, a 

quimioterapia é relatada como geradora de intenso sofrimento, produzido pelos 

efeitos colaterais das drogas utilizadas nesta terapêutica, traduzidos em enjôos 

intensos, vômitos, fraqueza, queda de cabelo, variações de peso, mucosite, 

entre outras. Além deste sofrimento, acumulam-se as representações da 

fragilidade e das mudanças visíveis ocorridas no corpo das pacientes. 

 

“(...) Pode ser até bobagem, mas raspar a cabeça, tem muita 

gente...na minha família não...tem vizinhos a gente mora em bairro 

pequeno, todo mundo ficar falando que tem câncer...que hoje em dia 

o câncer já não é uma doença...vocês aqui mesmo falam que o 

câncer já não é mais uma doença que ...que tem cura quando a 

gente, né? Começa no início....mas mesmo assim deixa a gente, 

né?”. (E.03) 

 

“Porque dá muito enjôo, leva espetada no braço, leva muitas, né, e 

eu sou medrosa prá tomar injeção na veia e eu não gostaria de 

passar pelo enjôo que dá. E também a quimioterapia cai o cabelo e 

eu não ia me sentir bem com a cabeça pelada (...) Não sei porque lá 

na minha cidade a gente não vê isso, eu ia ficar com vergonha (...) 

Eu fico pensando o que eles poderão pensar (...) Comentários que 
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eu tô com câncer, que eu estou fazendo tratamento de câncer (...)”. 

(E.11) 

 

”(...) mas aí já na segunda quimioterapia eu já tava debilitada demais 

porque eu comecei a perder peso por causa dos enjôos. Eu tive 

muito enjôo, muito, até a água que eu bebia vinha pra fora. Então eu 

comecei a perder peso e comecei a ficar debilitada porque eu não 

comia. Passava 15 dias sem conseguir comer. Aí na última semana, 

que eu começava a comer um pouquinho, já tava na hora de fazer a 

outra, então não dava, né?”. (E.14) 

 

A quimioterapia, além das dores físicas, objetivamente sentidas, traz 

consigo uma questão muito importante relacionada ao enfrentamento social do 

câncer. Especialmente nos casos de câncer de mama, a doença não fica em 

local tão facilmente visualizada. O enfrentamento do processo de adoecimento 

que, em alguns casos, até então, se restringia ao âmbito privado das relações, 

passa ao domínio público. Neste sentido, é recorrente a referência ao fato do 

câncer de mama não ficar em local aparente e, portanto, ter este “lado 

positivo”. 

 

“(...) graças a Deus eu não tive isso (...) Passei 25 dias indo à 

unidade I [do INCA]. Então eu convivi com pessoas totalmente 

diferentes daqui (...) Aqui você não vê a doença, lá você vê, lá te 

deprime um pouco e essa dificuldade no início lá eu tive um 

pouquinho, mas eu procurava olhar pra frente e saber que tinha que 

fazer”. (E.14) 
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“(...) Lá eu vi (...) umas coisas horrorosas, mas me acostumei 

[chorando]. (...) Quando eu vim pra cá , eu não via tão feios como eu 

via lá no INCA, lá na Cruz Vermelha. Aí a gente vai se conformando, 

vai vendo as coisas e vai se conformando”. (E.16) 

 

O Hospital do Câncer III tem sua competência voltada exclusivamente 

para o controle do câncer de mama, congregando, assim, uma grande maioria 

de mulheres. Estas mulheres acabam por fortalecer laços de solidariedade 

bastante interessantes. É comum as pacientes se referirem às outras “colegas”. 

Esta expressão é utilizada para designar outras pacientes com câncer de 

mama e é sempre referida de uma forma muito carinhosa. Muitas pacientes 

fazem alusão a encontros fora do hospital e este é um motivo de fortalecimento 

dos fatores para o enfrentamento do câncer.  

A constituição de grupos de apoio e reflexão também é outro elemento 

muito significativo para as pacientes. Na unidade III do INCA, estes grupos 

sempre fizeram parte da abordagem à paciente e têm sua origem na Fundação 

das Pioneiras Sociais, que sempre incentivou este trabalho.  

Nesta perspectiva, as pacientes referem-se a estes grupos como lugar de 

esclarecimentos muito importantes e, sobretudo, de desconstrução de estigmas 

relacionados ao câncer. 

 

“(...) depois então que eu fiz essas palestras aqui, essas coisas eu 

me conformei muito. Foi muito bom. A vida inteira ouvi dizer que 

câncer mata. Mas graças a Deus depois que eu cheguei aqui, gosto 

muito do pessoal aqui, médicos, enfermeiros. A assistente social que 

dá palestra prá gente anima muito”. (E.06) 
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“Então sabe, assim que eles pensam, aí eu tenho que explicar prá 

eles que a doença não é contagiosa, que não pega, que tem cura, 

sabe. Porque eu vim na palestra e lá eles tiram um monte de 

dúvidas”. (E.08) 

 

Outro fator de extrema importância na experiência de viver com câncer 

refere-se à permanente “situação de vigília” em que vivem as pacientes após o 

diagnóstico de neoplasia maligna. Muitas pacientes, apesar de estarem em 

controle, citam a eterna preocupação com a recidiva da doença. 

 

“No princípio, quando eu soube, eu achava que eu já tinha meus 

dias contados. Hoje em dia eu não penso assim diretamente, mas 

não vou descartar nunca a hipótese de eu vir a falecer. Tenho muita 

esperança, muitas das vezes cai uma fraqueza, quando me sinto 

mal com o efeito da quimioterapia, fico ‘ai meu Deus do céu chegou 

a minha hora’. Aí eles me dão força, me mostram como está 

mudado, e de fato está muito mudado o meio de cura, de se 

medicar. Eu ainda tenho às vezes uma fisgada, uma dor. Os 

médicos falaram que a pessoa que tem o câncer nunca está 

descartada a hipótese dele se alojar em outro canto, inclusive eu ia 

fazer quimioterapia pra matar as células positivas que poderiam ter 

caído na corrente sangüínea”. (E.05) 

 

“(...) fiquei meio perdida, muito desesperada. Fiquei uns 15 dias 

deprimida, chorando e tal, porque meu bebê tava novinho (...) Não 

tinha nenhuma informação sobre câncer, a menos que ele matava. 

Então eu pensei que eu ia morrer. Não ia ver meu bebê crescer. E 

eu posso até morrer, mas já tô mais bem informada sobre isso e 
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tenho mais esperança e não tinha nenhuma na hora que eu soube 

da notícia”. (E.13) 

 

Como vimos, o itinerário das mulheres estudadas, em busca de um 

diagnóstico de câncer de mama e do acesso a seu tratamento, é atravessado 

por tensões entre crenças (câncer = morte) e saberes técnicos (novas 

tecnologias) e entre os diferentes níveis de complexidade do atendimento, 

incluindo contradições presentes nas suas narrativas (na composição do que é 

dito e do que é sentido). Entretanto, não podemos deixar de ressaltar que este 

itinerário, de uma certa forma, se apresenta como uma possibilidade 

diferenciada de utilização dos serviços de saúde, considerando que estas 

mulheres puderam ter acesso a uma assistência oncológica qualificada.  

Estas considerações se justificam pela perspectiva metodológica deste 

estudo, em que partimos da análise do itinerário a partir do momento em que 

as mulheres já se encontravam matriculadas num serviço de referência para 

tratamento de câncer de mama. Contudo, devemos ressaltar que, se 

optássemos pelo estudo de um itinerário a partir da suspeita ou da descoberta 

de um câncer de mama, as representações das mulheres poderiam ser 

ancoradas em outras bases. 



 84 

 

Capítulo V 

PERSPECTIVAS INTERPRETATIVAS: 

A EXPERIÊNCIA DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA 

 

 

1 – O Câncer como Representação da Morte 

 

A compreensão dos processos envolvidos na opção por um determinado 

itinerário terapêutico requer, não somente a descrição de um percurso 

geográfico empreendido pelas mulheres em busca de assistência médica, mas 

também a interpretação dos processos subjetivos que envolvem esta escolha. 

 A construção de um itinerário terapêutico, do ponto de vista deste 

estudo, começa a se delinear muito antes da suspeita de adoecimento. Este 

itinerário decorre de construções históricas, onde processos de definição sobre 

estados patológicos e as formas de enfrentamento destas situações são 

definidos. 

 Ampliando a conceituação de Freidson (1988), que demarca o início do 

Itinerário Terapêutico no reconhecimento social da pessoa como “doente”, 

consideramos que as representações anteriores a esta constatação são 

elementos substantivos para a construção de determinada trajetória. 

 Especificamente quanto à questão do câncer, as mulheres, ao referirem 

as concepções elaboradas no decorrer de suas vidas sobre esta doença, são 
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enfáticas em referências que mais nos remetem a uma perspectiva mágica e 

amedrontadora, muitas vezes relacionada a um castigo. Em nosso estudo, 

inferimos que todas essas variações são expressões intermediárias de um 

processo que, no senso comum, inevitavelmente leva à morte. Uma teia 

complexa de representações impede a definição de qual aspecto seja mais 

assustador para estas mulheres: os aspectos simbólicos relacionados à doença 

ou a gravidade objetiva de comprometimentos gerados pelo câncer. 

 Sendo assim, em nosso trabalho de campo algumas narrativas merecem 

destaque: 

 

“O que eu tinha idéia lá na roça é um nome que eles nem gostam de 

falar no interior, eles acham que é um nome [silêncio] Aí quando eu 

vim aqui no Rio, não tinha coragem de ir no Hospital do Câncer, 

minha colega chamava e eu dizia: – “não tenho coragem não!”. 

(E.16) 

 

“É. Eu via era a morte, porque, a minha avó teve no seio, daí a um 

ano ela morreu. A irmã da minha avó teve no seio, daí a um tempo 

também ela morreu. A minha mãe adoeceu, em menos de 15 dias 

ela morreu. Então eu tinha dentro de casa a experiência ali de eu 

olhar minha mãe, eu vi como ela morreu, foi muito triste. Então 

quando aconteceu comigo eu pensei ‘vou morrer também, não vou 

sobreviver’. (...) Então eu ando sempre com um pé na frente e outro 

atrás, sempre com aquele medo”. (E.21) 

 

Estas mulheres, embora tenham tido acesso a um serviço de tratamento 

do câncer, vivem em contextos que, via de regra, têm dificuldades de acesso 
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aos sistemas preventivos de saúde, o que as levam a uma narrativa de 

convivência com uma doença de alta letalidade. A busca para evidenciar-se os 

significados construídos na vida cotidiana dessas mulheres, passa pela 

compreensão deste contexto. Nesse sentido, os dados epidemiológicos que 

apontam para crescentes incidência e mortalidade por câncer de mama não 

podem ser negligenciados na compreensão integral do problema. 

Nesta perspectiva, consideramos que as pessoas, em determinados 

contextos, tendem a construir representações sobre determinada enfermidade 

a partir da coleção de experiências adquiridas ao longo de suas trajetórias, 

mediadas pelas construções objetivas de suas existências.  

As representações sociais sobre o câncer também são expressões dos 

elevados índices de fracasso terapêutico encontrados, sobretudo, no contexto 

de limitado acesso aos serviços de saúde. 

Desta forma, os dados epidemiológicos constituem-se num painel 

imprescindível à compreensão das representações sociais sobre o câncer no 

Brasil.  

Na história recente da saúde pública brasileira, não há controvérsias 

sobre uma secundarização das políticas preventivas e eleição de prioridades 

para as ações médico curativas. 

Os investimentos em alta tecnologia médica foram prioridade na 

hierarquização da distribuição de recursos para a saúde. Durante muitos anos, 

falava-se pouco na prevenção do câncer, o que levava a diagnósticos tardios e 

à quase impossibilidade de tratamento para o controle desta doença. Exemplos 

de ações pontuais, como a já referida atuação das Pioneiras Sociais no 
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“combate” ao câncer numa abordagem preventiva, pautavam-se em definições 

mais amedrontadoras do que estimulantes à prevenção. As adjetivações do 

câncer como uma doença “monstruosa”, de que os instrumentos para sua 

abordagem deveriam derivar do “combate”, da “luta” e não de perspectivas 

menos temerosas, mostram-se elementos substantivos na construção histórica 

das representações sociais sobre o câncer. Sublinhamos, nesta análise, a 

contribuição dos agentes oficiais de saúde para as construções simbólicas 

sobre o câncer presentes em nossa sociedade. 

O medo de alguma interação com o “problema do câncer” e sua 

personificação humana (os acometidos pelo câncer) ganha legitimidade social, 

reforçada pelos formuladores das políticas de prevenção da doença. Cabe aqui 

sinalizar que as políticas sociais são produtos efetivos das representações 

presentes no contexto social. Sendo assim, elas refletem, inexoravelmente, o 

senso comum, o que nos leva a reafirmar que a desconstrução das 

representações sociais sobre determinada enfermidade pode redefinir as 

condições para o desenvolvimento de uma doença e, por conseqüência, 

redefinir o perfil epidemiológico desta patologia.  

No boletim da Fundação das Pioneiras Sociais, referente ao biênio 

65/66, encontramos a seguinte referência: 

 

“Desde o início de suas atividades em 1958, o centro de Pesquisas 

realizou 105.667 atendimentos... a finalidade primordial do Centro é 

fazer o diagnóstico precoce única maneira convincente de se 

extirpar o terrível mal” (Fundação das Pioneiras Sociais, 1966) 
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Nesta perspectiva, as campanhas de prevenção concorriam para o 

aumento do temor de ser acometida pelo câncer. O distanciamento de qualquer 

elemento que trouxesse alguma proximidade com o “mal” já podia ser 

considerado um forte fator de risco. 

Em nossas entrevistas, há relatos de fins abruptos de relações antigas 

após a confirmação do diagnóstico de câncer. A simples convivência com uma 

pessoa portadora de câncer pode significar um sério risco de “contato com a 

doença”. Nos relatos estudados, podemos apreender que a visão mágica, da 

proximidade com o câncer, pode ser mais ameaçadora do que uma visão de 

contágio como, efetivamente, compreendido no senso comum. 

A noção de que o “câncer pega” não é atribuída somente a elementos 

concretos como o contato com fluídos ou proximidade corporal, mas a uma 

interação simbólica com a doença. Neste sentido, não se deve comentar sobre 

este mal. A fala, o ato de expressar a palavra “câncer”, também pode ter um 

efeito destruidor. Mais do que o contato com o doente, é o contato com a 

doença – que também se incorpora no doente – que representa o grande risco: 

 

“Não sei, medo da própria doença ‘quero ficar mais longe o 

possível de alguém que tem essa doença prá ela nem chegar perto 

de mim’. Talvez sim, não sei. De repente esses laços que eu 

pensava que fossem tão fortes, não eram tão fortes assim... Ah, todo 

mundo tem muito medo, tem muito medo ainda. E tem gente que 

prefere nem falar no assunto “vamos mudar de assunto, vamos falar 

de coisa boa ‘Não quer nem saber o que está acontecendo contigo’, 

aí a gente tem que respeitar também...”. (E.13) 
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Nesta perspectiva, podemos inferir que o medo do câncer está 

efetivamente ligado ao medo da morte. A proximidade entre câncer e morte no 

repertório do senso comum nos leva a buscar uma compreensão sobre o 

fenômeno da morte.  

Monteiro, referindo-se à morte, sublinha que “não é a própria morte  que a 

consciência conhece, mas a morte do outro, a angústia de ter que enfrentá-la” 

(1998:32). A ameaça do câncer também só é entendida como algo que possa 

acontecer com o outro. A doença é real, vivenciada e conhecida. Entretanto, 

não cabe uma posição de vulnerabilidade diante de sua capacidade destrutiva. 

Sendo assim, o afastar-se da pessoa com câncer também significa não 

conviver com a possibilidade da morte, não enfrentar a sua própria morte. 

Alves e Rabelo, apontam que “para a antropologia, a enfermidade, não é 

apenas uma ‘entidade biológica’, que deve ser tratada como coisa; é também 

experiência que se constitui e adquire sentido no curso de interações entre 

indivíduos, grupos e instituições”. (1999:171) 

Nas falas das nossas entrevistadas, como vimos, o sentido central da 

experiência de estar com câncer é o da morte. São vozes que trazem o medo 

de vivenciar o prenúncio da finitude da vida. Nos depoimentos, ainda 

encontramos permanências de idéias que explicitamente conectam doença a 

fatalidade. Diríamos que o senso comum atravessa a trama das narrativas, 

transformando-as num drama da morte. 

Nesta perspectiva, consideramos que a organização destas narrativas 

parte das representações da morte incorporadas ao longo de suas trajetórias, 

decorrentes do estoque de experiências vivenciadas individual e socialmente, 

remetendo-nos, portanto, à noção de habitus. 
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Nesse sentido, observamos que, ao mesmo tempo em que as 

representações das mulheres sobre câncer de mama se ancoram nas 

representações sociais acerca do câncer em geral, vinculadas objetivamente à 

morte (como um habitus estruturado), não podemos deixar de supor que as 

mulheres estudadas buscam alternativas de reconstruções de suas 

representações, atualizando este habitus numa perspectiva estruturante. 

 

 

2 – Câncer de Mama: Articulações entre Saberes e Crenças 

 

 Neste estudo, evidenciamos uma perspectiva de possíveis 

desconstruções das representações cristalizadas sobre a doença e 

consideramos ações concretas para a redefinição de novos paradigmas, onde 

a prevenção, a detecção precoce e o tratamento do câncer sejam prioridades 

nos diferentes segmentos das políticas de saúde no Brasil. Sendo assim, a 

compreensão do itinerário terapêutico e das representações sociais das 

mulheres acometidas pelo câncer de mama, pode ser uma forma possível de 

tornarmos mais claras as formas de comunicação e, por conseqüência, de 

prevenção, sobre esta patologia.  

Compreender o itinerário sugere uma atenção especial ao momento do 

primeiro sinal, apontado pelas entrevistadas como desencadeador da 

possibilidade de “estar com câncer”. Esta possibilidade é sempre referida como 

uma experiência terrível, repleta de sentimentos distintos, onde o medo e a 

esperança acabam por sobressair.  
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 Nesta perspectiva, buscamos compreender os aspectos subjetivos 

inerentes a esta descoberta e as repercussões desta experiência. Por outro 

lado, não nos furtamos à reconstrução desse itinerário do ponto de vista 

objetivo, da acessibilidade ao sistema de saúde, tanto na lógica da prevenção 

quanto da detecção precoce e do tratamento. 

 A busca objetiva por serviços disponíveis para a confirmação de 

diagnóstico e tratamento é um inquestionável determinante na detecção 

precoce do câncer de mama.  

 Sendo assim, as representações sociais sobre o câncer servem como 

um guia para compreensão de todos os outros elementos a serem 

considerados neste processo interpretativo.  

Bastos Neto, referindo-se a estudos sobre doença mental, sublinha que: 

 

“Atualmente, parte da literatura sócio-antropológica tem se voltado 

para entender estes fenômenos dentro de certos contextos, onde os 

indivíduos implicados refletem, (re) constroem, compartilham 

interpretações e significados para os seus problemas 

comportamentais”. (1998:46) 

 

 A noção sobre o câncer, apresentada nos dados estudados, nos remete 

a experiências muitas particulares que, via de regra, são divididas em âmbito 

restrito e de extrema privacidade. À primeira hipótese de alguma “coisa” 

diferente na mama há uma tendência em buscar aconselhamento com pessoas 

muito íntimas como maridos, filhas, mães ou alguma pessoa muito amiga.   
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Goffman, referindo-se, também, aos doentes mentais, define os papéis 

representados no “circuito de agentes e agências que participam de maneira 

decisiva em sua passagem do status civil para o de internado” (1974:118). 

Segundo este autor, em primeiro lugar, neste contexto, está “a pessoa mais 

próxima - a que o paciente considera como aquela de que mais pode depender 

em momentos de crise; neste caso, a última a duvidar de sua sanidade e a 

primeira a tudo fazer para salvá-la do destino que a ameaça”. (1974:118) 

Neste contexto, as pacientes de câncer necessitam, também, 

inicialmente, restringir o grupo de pessoas que podem tomar ciência do seu 

diagnóstico. Na perspectiva de negação da doença, preliminarmente, as 

mulheres precisam enfrentar a condição de falar para elas mesmas sobre a 

doença e conseguirem o auto-convencimento sobre esta circunstância. 

 Questionadas sobre para quem elas procuraram contar, pela primeira 

vez, sobre a suspeita do câncer, as pacientes fazem sempre alusão a pessoas 

muito próximas: 

 

“Para ela [referindo-se a filha]. É ela quem sabe da minha vida toda 

(...) Eu sei da vida dela e ela sabe da minha”. (E.01) 

 

“Não falei pra ninguém, só pra ela [referindo-se à sobrinha]. Pro 

negócio não se alastrar. Lá onde eu moro o pessoal não entende, 

sabe? Ignorância (...) Então eu fico dentro de mim”. (E.10) 

 

 Esta referência a uma experiência muito particular, que só pode ser 

dividida em âmbito privado, nos remete à sua contextualização. Em nossa 
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sociedade, a pessoa doente sofre uma menos valia inegável. Esta 

circunstância remete-se a diferentes segmentos da vida, sendo que, para os 

casos do câncer de mama estudados dois fatores foram relevantes: a 

fragilidade no desempenho do papel sexual da mulher e sua função provedora 

de cuidados familiares. 

A perspectiva de tornar públicos, pelo menos inicialmente, estes 

“comprometimentos” de papéis, faz com que a confirmação do diagnóstico só 

seja dividida com pessoas de extrema confiança da paciente. 

No caso do câncer de mama, a busca por modelos alternativos, não 

profissionalizados, de atendimento à saúde, não foi referida pelas pacientes. 

 Embora a busca de apoio religioso seja hegemônica nas falas, não há 

referência, ao menos no momento do diagnóstico, pela cura do câncer por 

meios alternativos à ciência médica. É extremamente relevante, do ponto de 

vista da análise, a dualidade entre as explicações biológicas e religiosas que 

advém das entrevistas realizadas. Embora construções objetivas, pautadas no 

modelo médico curativo para a explicação das causas e do processo 

terapêutico do câncer estejam presentes nas narrativas, o apoio religioso é um 

aspecto de relevância para estas mulheres: 

 

“Essa confiança que eu tenho em Deus, acreditei muito nele. Tem 

um princípio da Bíblia que diz: ‘Clama a mim e responder-te-ei. 

Anunciarei coisas grandes e firmes’. Então entrei com esse 

propósito, essa fé, antes na sexta pedi às meninas e a gente orou. 

Demos as mãos. Pedi por nós e pelos médicos porque Deus dá 

sabedoria aos médicos. Pedi que todas elas fossem muito felizes”. 

(E.09) 
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Desta forma, a representação social do câncer como uma patologia 

revestida de características mágicas e inexplicáveis tem seu contraponto na 

busca das formas de resolução desta enfermidade centradas na racionalidade 

médica e com apoio do desenvolvimento científico: 

 

“O câncer pra mim é pra que eu ajude pessoas que não têm fé. O 

câncer pra mim é uma doença que tem cura desde que você queira 

se curar. (...) Os bons cientistas estão estudando é pra isso”. (E.19) 

 

Para as mulheres entrevistadas, não está descartada a possibilidade de 

se recorrer a práticas alternativas, como a homeopatia ou a fitoterapia, em 

complementaridade ao tratamento médico oficial. Entretanto, a magnitude do 

problema do câncer é tão expressiva que não há quem se arrisque a enfrentar 

o câncer apenas por estas vias. 

A concepção do câncer como um infortúnio ou um castigo remete à 

pergunta do por que eu? Este questionamento não é inédito. Good, ao estudar 

a antropologia médica e o problema da crença, cita Evans-Pritchard e sua 

interpretação de bruxaria como uma explicação para doença e infortúnio. 

Segundo o autor: 

 

“O que o antropólogo pode pensar de respostas culturais a infortúnio 

sem evocar a imagem do jovem de Evans-Pritchard ferindo seu dedo 

do pé e culpando a bruxaria por não sará-lo ou da queda do celeiro? 

Para estes infortúnios a explicação dos Azandes era clara: ‘todo 

Azande sabe que os cupins comem as estacas [dos celeiros] com o 
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decorrer do tempo e que mesmo as madeiras mais duras apodrecem 

com o passar dos anos de uso’, relatou Evans-Pritchard, mas ‘por 

que essas pessoas em particular deveriam estar sentadas sob este 

celeiro, em especial no momento exato em que ele caiu?’. Assim, 

embora razões práticas expliquem as causas imediatas de doença e 

infortúnio, os Azandes voltam-se para a bruxaria para perguntar ‘por 

que eu?’, para encontrar uma causa subjacente no universo moral e 

uma resposta que seja socialmente enraizada e moralmente 

satisfatória”. (Good, 1994)5 

 

Na experiência do adoecimento por câncer, as atribuições a fenômenos 

inexplicáveis, embora explicações objetivas sejam recorrentes, estão presentes 

nas narrativas: 

 

“A gente fala assim, não é por maldade, mas porque foi acontecer 

com a minha família, a gente não quer doença dentro da nossa 

casa. Tinha que ter uma cura, uma prevenção, que não chegasse a 

esse ponto”. (E.07) 

 

Afirmar que na família não houve caso algum de câncer é um elemento 

que tira a legitimidade de um castigo imposto a um grupo familiar, mas que 

pode referir-se a uma punição pessoal, gerando uma vitimização que, em 

alguns casos, traz maior complexidade à compreensão deste processo. 

Perguntada se na família havia algum caso de câncer de mama, uma paciente 

foi enfática ao responder: 

  

                                                 
5 Tradução livre do original em inglês. 



 96 

“Nem de mama nem de nada!”. (E.15) 

 

 Helman sublinha que: 

 

 “determinadas doenças graves e de risco também se tornaram 

‘doenças (illness) populares’, embora pertençam a um tipo 

particularmente importante (tais como o câncer, as doenças 

cardíacas e a AIDS). Freqüentemente, estas condições estão 

associadas, na imaginação das pessoas, a crenças tradicionais 

sobre a natureza moral da saúde, da doença, (illness) e do 

sofrimento humano. Estas doenças (especialmente aquelas difíceis 

de tratar ou controlar) acabam por simbolizar grande parte das 

ansiedades mais comuns das pessoas, como o medo, o colapso do 

ordenamento da sociedade, de uma invasão ou de uma punição 

divina. Nas mentes de muitas pessoas, essas doenças são mais do 

que uma simples condição clínica, elas se tornam metáforas para 

diversos perigos da vida cotidiana”. (1994:111) 

 

 Buscando alguma racionalidade neste universo contraditório, as 

pacientes apostam decisivamente na compreensão da narrativa médica ou 

oficial sobre seu adoecimento, incorporando termos como biópsia, linfonodo, 

quimioterapia, radioterapia, possivelmente buscando compor uma explicação 

para sua doença e seu tratamento. 

 

“(...) Engraçado que eu já tinha feito essa mamografia, mas aí dois 

anos depois eu não fiz... sempre fazia. Mas aí acusou aí, mas o 

médico disse que era displasia mamária (...) Em 98, eu vi duas 

setas, deste tamanho aqui (...) Então foi em 98 que começou a 
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aparecer. Era bem pequenininho, do tamanho de um grão de arroz 

japonês” . (E.10) 

 

 Nesta perspectiva, elementos da narrativa médica e da narrativa popular 

sobre a doença vão se encaixando como num mosaico.  

Para o universo deste estudo, o controle do câncer é muito associado 

aos modelos médicos profissionalizados e, sobretudo, aos modernos aparatos 

tecnológicos para a confirmação diagnóstica e o tratamento desta enfermidade.  

 Na população estudada, majoritariamente originária de um grande centro 

urbano, com algum acesso a informações através da televisão, de rádios ou de 

programas educativos de diferentes agentes de saúde (Secretarias de Saúde, 

Ministério da Saúde, Organizações Não-Governamentais), o primeiro ímpeto, 

após o convencimento interior de que algo se encontra necessitando de 

avaliação, é a busca de serviços médicos convencionais. 

 Entretanto, diante das diferentes possibilidades apresentadas nestas 

sociedades, a compreensão deste processo de escolha necessita de bastante 

cautela. Nas sociedades complexas, as ações humanas são conduzidas por 

um emaranhado de representações capazes de tornar extremamente difíceis 

seus estudos. O recorte do objeto específico sobre o enfrentamento de uma 

enfermidade não pode estar isolado dos aspectos sócio-culturais e individuais 

que lhes dão sentido. 

 Velho, considerando que a antropologia se expõe, ao tentar estudar as 

sociedades, a graves riscos metodológicos, refere que os cortes neste universo 

complexo trazem problemas “bastante perturbadores para uma tradição 
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antropológica criada a partir de uma experiência com sociedades de pequena 

escala e de cultura relativamente homogênea”. (1981:15) 

 No caso do câncer de mama, representações associadas ao fim trágico 

da paciente com câncer são permeadas pelas constantes informações sobre o 

progresso da ciência e, por conseguinte, avanços nas possibilidades 

terapêuticas para o controle da doença. 

 Diferentes argumentos para a explicação do processo de adoecimento 

por câncer foram vislumbradas em nosso trabalho de campo. Alves & Souza 

referem que: 

 

“Tampouco podemos afirmar que se pode considerar uma forma de 

conhecimento como o conhecimento autêntico sobre eventos 

médicos, pois nos enunciados dos informantes freqüentemente 

misturam-se explicações diversas e tipos diferentes de 

conhecimentos (teóricos, de eventos e de experiências prévias) que 

são produzidos pela negociação de significados com outras 

pessoas”. (1999:132) 

 

 Para diferentes explicações sobre a experiência do adoecimento por 

câncer de mama devemos considerar a clivagem entre crenças, baseadas em 

tradições religiosas, e saberes, apoiados na permanente divulgação dos 

avanços científicos na área de câncer. Nesta perspectiva, vale destacar o fato 

de que apenas 1% das pacientes matriculadas no INCA em 2001 foi definida 

na rubrica de “religião desconhecida”. Além destas, todas referiam uma opção 

religiosa. Entretanto, esta adesão religiosa, na nossa análise, não foi fator 

decisivo para a busca - ou não - pelo diagnóstico e tratamento. 
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3 – A Externalidade do Câncer de Mama 

 

 A idéia de que o câncer quando localizado na mama, que é um órgão 

“externo” do corpo, pode ser menos deletério é recorrente nas falas.  Essa 

perspectiva, segundo nossa análise, visa minorar a concepção de um corpo em 

decomposição conferida aos portadores de câncer. Restringir o câncer a uma 

área externa do corpo é, portanto, não vulnerabilizá-lo às possibilidades de ter 

uma doença sistêmica, podendo ser este um elemento facilitador no processo 

de enfrentamento desta enfermidade. 

 A alusão à externalidade do câncer de mama nos remete, ainda, à 

representação de um mal “que não vem de dentro”. A desresponsabilização 

pelo desenvolvimento da doença parece-nos fazer parte deste universo de 

complexas significações: 

 

“Mas quando o médico me falou do problema da minha coluna que 

falou que tinha passado pros ossos, aí eu fiquei um tempo meio 

abalada. Enquanto tava na mama, eu tava enfrentando isso melhor 

porque eu achava que eu ia operar, ia tirar e ia ficar livre. Mas 

depois que o médico falou que tava nos ossos, que não ia mexer 

mais na mama, eu fiquei assim meio depressiva um tempo, não 

queria ver ninguém”. (E.24)  

 

“Mas não vai fazer falta não porque eu já criei meus quatro filhos. 

Meu marido (...) que é preferível tirar a mama fora do que ficar com 

ela com nódulo. [Ele falou] pra eu não me preocupar com isso. 

Depois a minha irmã falou que existe sutiã com enchimento e que 
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ela vai me dar um desses. Então eu penso que não vai fazer tanta 

falta o seio”. (E.11) 

 

Laplantine, referindo-se às diferentes possibilidades de elaborar-se uma 

antropologia das representações de doença e de saúde, considera que um tipo 

de representação sobre doença presente na França contemporânea pressupõe 

a doença como “uma entidade exógena que penetra por arrombamento no 

corpo de um indivíduo não responsável por isso, e a cura consiste na 

destruição de uma positividade inimiga com a qual não se deve compor, mas 

que é preciso literalmente aniquilar”. (2001:244) 

Desta forma, a mama concentra elementos que, no universo simbólico 

das mulheres entrevistadas, apresentam-se como fatores substantivos para o 

enfrentamento deste processo de adoecimento. Um destes fatores remete-se 

ao fato da mama “não ser um órgão interno”. Sendo assim, do ponto de vista 

do comprometimento orgânico, a retirada da mama pode ser vista como uma 

possibilidade concreta de livrar-se da doença. 

 

 

4 – O Ser Feminino e o Câncer de Mama 

 

 Nesta investigação, encontramos fundamentos que nos permitem inferir 

que há um substantivo comprometimento de papéis advindos da condição de 

“ser portadora de câncer de mama”. A identidade feminina e o cumprimento da 
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função social da mama como órgão ligado ao prazer e à maternidade, 

aparecem de forma recorrente nas narrativas das entrevistadas. 

 Uma reflexão que merece destaque na construção destas narrativas é o 

fato de que estes papéis sofrem um certo comprometimento apenas pelo 

diagnóstico de câncer de mama. Neste sentido, somente por esse diagnóstico 

as mulheres já indicam sentir uma depreciação no seu papel de mulher. Ter 

uma “mama doente” pode ser impeditivo, em alguns casos, para o 

cumprimento pleno deste papel, embora nada se compare ao sofrimento da 

realização da mastectomia. 

 

“(...) fiquei chocada porque no início o médico falou que eu tinha que 

tirar tudo (...) Mas pensei que se era pra eu não morrer, pela minha 

saúde, então era melhor tirar, se a grande chance era essa. Eu 

comecei a encarar com esse pensamento”. (E.04) 

 

“Eu fico preocupada. Se precisar tirar a mama para o meu benefício, 

pode tirar e jogar fora. Se é uma coisa que não presta (...) Eu já 

conheci muitas pessoas que tirou a mama e tá vivendo até hoje (...) 

Às vezes eu me pego sozinha, fico chorando, pensando, peço muito 

à Deus pra iluminar meu caminho e tudo.[silêncio]“. (E.16) 

 

Outro aspecto bastante relevante para a compreensão da trajetória 

empreendida para a busca da resolução de suas enfermidades, reside na 

inserção social da mulher contemporânea. A crescente participação feminina 

na força de trabalho, no país, tem sido registrada em diferentes estudos 

(Faerstein et al, 1989; Castro,1992). Dados recentes do IBGE referem que 
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24,9% das famílias brasileiras têm uma mulher como responsável pelo 

domicílio (IBGE, 2000), referindo-se às mulheres que, além de prover os 

cuidados têm, também, a responsabilidade financeira sobre a família. 

 Ademais a necessidade do provimento da família, a mulher encontra, 

também, uma vinculação prazerosa com sua condição de mulher trabalhadora. 

A necessidade de renunciar ao mundo do trabalho pode ser fator gerador de 

intenso sofrimento para estas mulheres. 

 

“Por isso... com esse...por tudo que eu passei eu cresci cada vez 

mais. Só sinto por não poder exercer a minha profissão mais, porque 

pelo certo eu não vou exercer mais”. (E.17) 

 

 Além destas atribuições, a mulher é, inquestionavelmente, a cuidadora 

da família. Embora tivesse incorporado concretamente papéis historicamente 

relacionados ao universo masculino, a mulher não se desfez daqueles que 

sempre foram de sua responsabilidade. O cuidado com os filhos, sobretudo 

com os aspectos relacionados à saúde e educação é, ainda, responsabilidade 

hegemonicamente feminina.  

 Em investigação desenvolvida no Centro de Suporte Terapêutico 

Oncológico (CSTO), unidade que presta cuidados paliativos aos pacientes fora 

de possibilidades terapêuticas do Instituto Nacional de Câncer, concluiu-se que 

84,80% dos cuidadores dos pacientes com doença avançada eram mulheres. 

(Cruz & Oliveira, 2001) 

 Essas atribuições, consideradas responsabilidade exclusiva das 

mulheres, fazem com que, muitas vezes, o cuidado com o próprio corpo seja 
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secundarizado. Embora grandes avanços já sejam reconhecidos neste 

universo, desde pequenas as meninas são convencidas de seu papel de mãe e 

mulher, onde a busca do próprio prazer é secundarizada ante o prazer do 

outro. 

 Allende, refere que: 

 

 “Em todas as classes sociais, consideram-se a abnegação e o 

trabalho, virtudes femininas máximas; o espírito de sacrifício é uma 

questão de honra, quanto mais sofrem pela família, mais orgulhosas 

se sentem”. (apud  Alvarado, 1999:34) 

 

 Nesta investigação, sobressaem as referências ao “descuido” com a 

própria saúde, apontado pelas entrevistadas, como fator importante para o 

atraso do diagnóstico do câncer de mama. Este “descuido” promove um 

sentimento capaz de responsabilizar a mulher pelo desenvolvimento de um 

processo patológico oriundo da opção pelo cuidado com “o outro”: 

 

“Eu vi esse caroço no meu peito eu pensei: ‘isso aqui pode até ser 

um problema sério, mas eu não quero mexer porque eu tenho meus 

filhos prá cuidar, não vou me envolver com isso agora, primeiro eu 

queria cuidar dos meus filhos, porque eles precisam de mim’ (...) 

Minha preocupação era não deixar faltar nada e estar sempre com 

eles, eu achava que se eu ia no médico ver isso, eu ia deixar eles de 

lado e ia cuidar de mim e não ia cuidar dos meus filhos. Eu pensava 

assim, aí o tempo foi passando, passando... Agora só pela  

misericórdia de Deus”.  (E.24) 
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Nesta perspectiva, a mulher encontra-se submetida a diferentes aflições, 

muitas vezes reafirmadas por alguns profissionais de saúde que, em diferentes 

práticas, insistem em empreender abordagens que buscam culpabilizar a 

própria mulher pelo desenvolvimento da doença. 

No trabalho de campo pudemos reafirmar que, para as mulheres, o 

comprometimento do seu corpo, de sua integridade física e de sua feminilidade 

são motivos de grande sofrimento: 

 

“Ë, no princípio eu fiquei meio preocupada pela falta que minha 

mama ia fazer para ele [...] prá nós dois. Mas ele encarou legal. Prá 

mim continua fazendo muita falta, eu vou querer fazer a 

reconstituição, se eu puder fazer, né, porque prá mim faz muita falta. 

Eu sinto saudade dela, daquela ruim, não, eu sinto falta, é uma coisa 

difícil de explicar, mas eu sinto falta da minha mama. Roupa, tive 

que mudar tudo, eu gostava de usar roupa decotada aparecendo o 

começo da mama, agora não posso mais, me desfiz de tudo e sinto 

saudade daqueles tempos. E agora com quimioterapia, engordei 

mais ou menos uns 8 quilos, tô muito feia, meu abdome tá horrível, 

tô barriguda”. (E.13) 

 

 Entretanto, diante da conjuntura social e econômica vigente no país, não 

são irrelevantes as referências ao grande sofrimento pelo comprometimento da 

inserção da mulher no mundo do trabalho. 

 Nesse sentido, as narrativas apontam para a extrema necessidade que 

as mulheres têm de estar em condições de exercer suas funções sociais de 

mãe, de provedora, de cuidadora, ficando o papel de mulher, em alguns casos,  

secundarizado diante destas atribuições. 
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Há uma clara resignação com a doença quando esta é fruto do 

desempenho “competente” de um compromisso histórico: o de cuidar da 

família, considerando-se esta família no sentido mais amplo possível. 

 

 “Aí eu acusei só um cistozinho, só um cistozinho. Mas aí a minha 

mãe já tava doentinha, eu andando com a minha mãe, eu me 

descuidei um pouco.” (E.22) 

 

“E na época eu não liguei, você tá entendendo? Isso que eu tô 

contando prá você, eu conto prá qualquer um, a pessoa tem que 

prestar atenção, não pode ser ignorante e eu fui ignorante. Eu 

sempre pensei em serviço, cuidar de casa, pôr o que comer pros 

meus filhos, não parei prá ver uma propaganda direito e ver o 

sentido da propaganda.[...] Vivi mesmo prá cuidar das crianças. Foi 

descuido meu mesmo”. (E.21) 

 

Considerando-se estas reflexões, podemos inferir que a busca pelo 

diagnóstico de câncer de mama é perpassada por diferentes fatores que 

favorecem ou dificultam esse processo: a reflexão sobre o papel da mulher na 

sociedade moderna não pode ser negligenciada nesta análise. 

Um elemento complementar a esta reflexão, é o fato de que o câncer de 

mama acomete, também, mulheres jovens que, em sua maioria, ainda 

vislumbram a realização de projetos pessoais que se tornam comprometidos 

pela enfermidade. Conforme encontramos na análise das pacientes 

matriculadas em 2001, 40% destas pacientes tinham menos de 50 anos. 

Entretanto, do ponto de vista do estudo, este não foi um fator expressivo que 

diferenciasse a busca pelo diagnóstico. 
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“Ah, eu espero ficar curada. Quero que o médico fale prá mim ‘você 

está curada’, se bem que eu não sei se eles nunca vão dizer isso... 

E...casar, ter filhos, reconstituir”...[choro]. (E.15) 

 

Neste universo de complexas determinações, a prevenção do câncer de 

mama necessita empreender abordagens em diferentes sentidos, capazes de 

responder não somente às dificuldades do sistema de saúde para a sua 

prevenção e detecção precoce. Reafirmamos, neste sentido, a imperiosa 

necessidade de compreensão dos aspectos simbólicos relacionados ao câncer 

para uma intervenção mais ampliada sobre as possibilidades de controle desta 

enfermidade e atualização do habitus subjacente a ela. 

 O atraso no diagnóstico pode ser justificado, em parte, como delineado 

neste estudo, pela dificuldade do sistema de saúde para suprir as 

necessidades de atenção integral às mulheres. Contudo, em muitos casos, 

apesar do acesso aos recursos de saúde, são outros fatores que definem a 

busca pelo diagnóstico e tratamento: 

 

“Ele pediu [...] em abril. Só que eu não voltei, porque foi na época 

que minha irmã foi operada, eu tirei uma licença que eu tinha direito 

prá ficar em casa e acompanhar ela. [...] Fui a um mastologista em 

Nova Iguaçu pelo plano, é uma pessoa muito conceituada, tudo 

bem. Eu tava com o exame desde abril, quer dizer, maio, junho, 

julho... foi em agosto.  Só que aí ele falou prá mim que era uma 

coisa muito ruim, que era um câncer...”. (E.20) 
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“Fiquei com medo, tem muitas coisas que a gente é culpada mesmo 

que inclusive demora um pouquinho, não se esquenta muito. Eu fui 

procurar, mas não me empenhei tanto naquilo, fui mais devagar (...) 

Então eu não esquentei muito, senão teria dado um jeitinho, nem 

que fizesse particular. Não valorizei muito, não me preocupei muito. 

Não esqueci, não tirei da mente, mas como na minha família nunca 

tinha tido casos, nada, eu não me preocupei muito não (...)” . (E.12) 

 

Assim, referências confusas entre a preservação da feminilidade, 

portanto, da preservação da mama e a necessidade de sobreviver, diante do 

lugar ocupado por estas mulheres na dinâmica social, são permanentes em 

suas narrativas.  

Helman sinaliza que “em sociedades industriais modernas, a maior parte 

das mulheres é, cada vez mais, objeto das influências contraditórias da sua 

cultura de gênero. Enfatiza-se o papel doméstico - elas devem ficar em casa 

com a família; ao mesmo tempo a sociedade lhes cobra uma atividade 

profissional que contribua com a economia como um todo”. (1994:153) 

Neste emaranhado de determinações, consideramos o câncer de mama 

como uma doença intrinsecamente associada à situação do gênero feminino e, 

por conseguinte, influenciada em seus aspectos preventivos e terapêuticos por 

esta condição. Nesta perspectiva, faz-se necessária a compreensão dos 

diferentes aspectos que compõem este contexto. 
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Capítulo VI 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Tem sido muito comum, em trabalhos científicos contemporâneos, 

chegar-se ao final assinalando que o estudo mais levanta questões do que 

propriamente confere uma conclusão. Nesta investigação, buscamos fugir 

deste lugar comum. Contudo, a armadilha já estava montada desde a opção 

por um estudo sobre um objeto tão complexo e com implicações de ordens tão 

distintas: a finitude humana, os avanços tecnológicos para o controle do 

câncer, expressões do gênero feminino, o mundo do trabalho, o sistema 

público de saúde e suas políticas de prevenção e tratamento são alguns dos 

elementos articulados neste estudo. 

Nesta perspectiva, sublinhamos que o significado do adoecimento por 

câncer, para as mulheres deste estudo, tem uma estreita relação com o 

empreendimento de determinado itinerário terapêutico. Sendo assim, podemos 

considerar que as representações construídas sobre esta patologia são 

elementos que expressam, efetivamente, sua disposição ou não de buscar o 

diagnóstico mais ou menos precocemente. 

Nessa multiplicidade de fatores, relacionados aos lamentáveis índices de 

estadiamento, que dão conta de um imenso contingente de mulheres que 

chega aos hospitais especializados com exíguas chances de cura diante do 

atraso no diagnóstico, têm destaque as representações sociais sobre o câncer, 
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construídas a partir do sentido de sofrimento e morte relacionados a esta 

patologia. 

A desconstrução do estigma sobre o câncer, no nosso ponto de vista, 

passa a ser uma emergência para as agendas dos programas de prevenção 

implementados em nosso país. A efetividade destas ações impõe uma 

abordagem onde não só os aspectos objetivos sejam considerados, mas 

particularmente, os aspectos subjetivos façam parte deste contexto. 

Consideramos relevante transcender apenas as noções de causa e 

efeito e incorporar as idéias de sentido, significado e experiência à 

compreensão do processo de adoecimento. 

Desta forma, podemos afirmar que a dor do câncer extrapola a dor 

física, concretamente representada em suas modalidades terapêuticas e pela 

própria evolução da doença. A dor do câncer, particularmente do câncer de 

mama, é também a dor do enfrentamento do estigma, construído e perpetrado 

socialmente.  

Esta dor, do nosso ponto de vista, inicia-se ao primeiro sinal de que a 

mulher possa ser acometida pelo câncer de mama. Os comprometimentos 

gerados por esta possibilidade são um acréscimo ao penoso contexto onde a 

mulher se insere contemporaneamente. 

Neste sentido, propomos a investigação sistemática das razões que 

levam as mulheres a aderirem ou não às propostas de prevenção e detecção 

precoce do câncer de mama. 
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Ademais esta compreensão, não podemos deixar de sublinhar as 

referências deste estudo às lacunas apresentadas na formação profissional, 

sobretudo na formação médica, para o diagnóstico do câncer. 

Um elemento inusitado desta análise reside no fato de que muitas das 

mulheres entrevistadas referem ter ficado sob orientação médica, durante um 

considerável espaço de tempo, sem que o diagnóstico de câncer de mama 

tenha sido efetivamente confirmado. 

Gastando um tempo precioso para o prognóstico destas mulheres, o 

atraso no diagnóstico também foi estimulado por médicos que, sem condições 

de o definirem, propuseram terapêuticas pífias, capazes não só de atrasar o 

diagnóstico mas, de forma ainda mais perversa, promover a evolução do tumor. 

Sugerimos, portanto, como estratégia de ação, na busca da 

integralidade da atenção à mulher, o incentivo aos programas de integração 

docente e assistencial na área de câncer, visando capacitar médicos e outros 

profissionais, desde a formação universitária, para a prevenção  e o diagnóstico 

precoce. 

Ao contrário do que poderíamos supor, o acesso a serviços privados de 

saúde, definidos no perfil das pacientes entrevistadas, embora tenha sido um 

elemento facilitador, não foi o fator determinante para a busca do diagnóstico e 

início do tratamento. 

Foi inconteste a referência à orientação médica como fator decisivo 

neste contexto. Desta forma, o conhecimento médico sobre o curso da doença 

e a capacidade para definir o momento certo de intervir, constituiu-se no 
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grande diferencial. Contudo, esta mesma orientação médica foi apontada, em 

alguns casos, como a responsável objetiva pelo agravamento da doença. 

Nesta perspectiva, para o universo estudado, um serviço público de 

qualidade proporciona uma segurança equivalente aos serviços privados 

quando dispõe de profissionais capacitados para a recomendação correta.  

Outra consideração, muito pragmática, refere-se à necessidade de se 

disponibilizar atendimento nos serviços públicos em horários e dias que 

contemplem as mulheres trabalhadoras.  Embora algumas propostas neste 

sentido já tenham sido elaboradas, o atendimento em horários noturnos e finais 

de semana, efetivamente, não se concretizou para as camadas menos 

favorecidas da população. 

Há de se relativizar o fato de que as mulheres que conseguem ser 

matriculadas no Instituto Nacional de Câncer já romperam as barreiras do 

acesso mais precarizado aos serviços públicos de saúde. Desta forma, não é 

demais reafirmar que as mulheres entrevistadas já passaram por uma 

significativa seleção, o que nos remete a quadros muito mais caóticos na 

realidade da assistência pública em saúde do país.  

Este estudo foi elaborado em um dos maiores centros urbanos e no  

interior do órgão gestor da política de câncer no Brasil. Entretanto, estas 

condições não foram suficientes para a superação de itinerários terapêuticos 

tão penosos.  

A conjugação da dificuldade de acesso e da inaptidão dos serviços de 

saúde para a definição do diagnóstico e da proposta terapêutica pertinentes, 

somadas à negligência aos elementos subjetivos relacionados ao câncer de 
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mama, compõe o complexo painel refletido nos indicadores epidemiológicos 

sobre o câncer de mama no Brasil. 

Há de se considerar, neste sentido, a possibilidade de reinvenção das 

condições objetivas apresentadas, através da instância estruturante presente 

neste universo. Conforme destacado no marco referencial, essas mesmas 

instâncias – estruturada e estruturante – podem mudar seu caráter 

“estruturado” e, assumindo seu papel “estruturante”, transformar este contexto. 

Finalmente, sublinhamos, como síntese das demais considerações 

elaboradas neste estudo, a imperiosa necessidade de uma abordagem do 

câncer em uma perspectiva interdisciplinar, superando a visão biomédica, 

hegemônica nas formulações de políticas de prevenção e tratamento e 

recuperando a dimensão humana contida no processo de adoecimento. A 

convicção de que tratamos de pessoas e não apenas de tumores pode 

colaborar, decisivamente, para o grande salto de qualidade tão esperado para 

a oncologia brasileira. 
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ANEXO I 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome (Fictício): Idade: 
  
Estado Civil: Escolaridade: 
  
Profissão: Ocupação Atual: 
  
Residência: Município: Bairro: 
   

Município: Bairro: 
  
Unidade de Saúde: 

1ª Consulta 

Médica 

 
(   ) Público (   ) Privado 

Plano de 
Saúde 

(   ) Possui (   ) Nunca Possuiu (   ) Não Possui mais.  

Motivo: ________________________ 
 

ROTEIRO PRÉVIO DE ENTREVISTA: 

1. Quando sentiu o primeiro sinal de doença na mama?  O que você sabia sobre câncer de 
mama? 

2. Há quanto tempo você não tinha sido atendida em um serviço de saúde antes deste 
primeiro sinal? 

3. Qual foi sua atitude frente ao primeiro sinal de doença? 

4. A quem você recorreu para dividir essa preocupação? 

5. Qual o caminho apontado por essa pessoa? 

6. Quando você procurou atendimento médico? Qual sua reação frente ao diagnóstico? 

7. Quanto tempo você acha que demorou entre o primeiro sinal e a sua resolução de 
procurar um serviço de saúde? 

8. A partir dessa resolução, você logo conseguiu atendimento no serviço de saúde? 

9. Conte essa trajetória nos serviços de saúde. 

10. Como você chegou até este serviço? 

11. O que você espera deste serviço? 
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ANEXO II 

 

EM BUSCA DO DIAGNÓSTICO: 

ASPECTOS SÓCIO – ANTROPOLÓGICOS DO CÂNCER DE MAMA 

FEMININA 

(PROJETO DE TESE DE DOUTORADO) 

 

Instituições responsáveis pela pesquisa:  

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER 

Endereço: Praça Cruz Vermelha n.º  23 – Centro – Rio de Janeiro 

INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA/FIOCRUZ  

Endereço: Av. Rui Barbosa, 716 – Flamengo – Rio de Janeiro - RJ 

 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA PACIENTES DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER 
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Prezada paciente, 

 

Você está convidada a participar, voluntariamente, de uma pesquisa a ser realizada 

pelo Instituto Nacional de Câncer e pelo Instituto Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo 

Cruz, sendo a pesquisadora do Instituto Nacional de Câncer. Caso você concorde em participar 

desta pesquisa, realizaremos entrevistas gravadas, que ocorrerão no dia de suas consultas 

médicas ou exames. 

Leia atentamente as informações a seguir antes de dar o seu consentimento. 

A pesquisa tem como objetivos: (1) Compreender qual o caminho percorrido pelas 

pacientes desde a primeira suspeita de algum problema na mama até chegar ao INCA; (2) 

Analisar como as pacientes compreendem o problema do câncer e como isto influenciou sua 

busca de tratamento; (3) Propor ações para que o câncer de mama possa ser prevenido ou 

diagnosticado mais cedo. Caso você participe da nossa pesquisa, não haverá qualquer dano à 

sua saúde física ou mental. Consideramos que esta investigação pode trazer o benefício social 

de colaborar para a prevenção e a descoberta do câncer em fases iniciais, aumentando as 

possibilidades de tratamento e as chances de controle da doença. 

1. Sua participação neste estudo é voluntária. Caso você decida participar, você tem plena 
liberdade para se retirar da entrevista a qualquer momento, inclusive ouvir as gravações e 
solicitar que seja apagado o que foi falado por você. 

2. Você pode e deve fazer todas as perguntas que julgar necessárias antes de concordar em 
participar da entrevista ou em qualquer momento de sua realização. 

3. Sua identificação será mantida como informação confidencial. Os resultados do estudo 
serão publicados sem revelar a sua identidade ou de outro participante. Os registros, 
entretanto, estarão disponíveis para uso da pesquisadora. 

 

Eu,.................................................................................................................................................., 

abaixo assinado(a), concordo em participar voluntariamente desta pesquisa. Declaro que li e 

entendi todas as informações referentes a este estudo e que todas as minhas perguntas foram 

adequadamente respondidas pela pesquisadora. 

 

__________________________ 

 

______________________ 

 

______________ 

(nome do participante) (assinatura)  (data) 

 

Márcia Marília Vargas Fróes Skaba 

 

_______________________ 

 

_______________ 

(nome do pesquisador) 

Telefone para contato 

2506-6162 / 2506-6163 

(assinatura)  (data) 
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ANEXO III 

Perfil das Entrevistadas  

 

         
 IDADE ESTADO 

CIVIL ESCOLARIDADE  PROFISSÃO ATIVIDADE 
ATUAL  

PLANO 
DE 

SAÚDE 
ORIGEM 

01 73 Solteira 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Doméstica Aposentada Não Rio de Janeiro 
Água Santa 

02 52 Casada Superior 
Completo 

Administra-
dora de 

Empresas 
Do lar Sim Rio de Janeiro 

Campo Grande 

03 55 Casada 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Do lar Do lar Não Duque de Caxias 

04 46 Casada 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Do lar Do lar Hospital 
da PM 

Rio de Janeiro 
Penha 

05 41 Divorciada Ensino  
Médio 

Auxiliar de 
Escritório 

Em 
Benefício 

Sim 
IGASE 

Nilópolis 

06 71 Viúva 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Do lar Do lar Não São João do 
Meriti 

07 65 Viúva Ensino Médio 
Agente 

Administra-
tivo 

Aposentada Sim 
GEAP 

São Gonçalo 

08 44 Solteira 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Do lar Do lar Não Rio de Janeiro 
Bonsucesso 

09 61 Casada Superior 
completo 

Matemática 
e Pedagoga 

(Profª) 
Aposentada 

Hospital 
de 

Aeronáu-
tica 

Rio de Janeiro 
Recreio 

10 70 Viúva 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Manicure Aposentada Não Rio de Janeiro 
Jardim Botânico 

11 60 Casada 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Doméstica Aposentada Sim 
AMOS Três Rios 
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12 73 Separada 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Do lar Do lar Não Rio de Janeiro 
Tijuca 

13 40 Divorciada Ensino  
Médio 

Professora 
Primária 

Em 
Benefício 

Não São João do 
Meriti 

14 51 Casada 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Artesã Artesã Sim Rio de Janeiro 
Vila Valqueire 

15 28 Solteira Superior 
Completo 

Pedagoga Em 
Benefício 

SIM 
RIOMED 

Rio de Janeiro 
Engenho Novo 

16 55 Solteira Segunda Série 
Ens. Fund. 

Doméstica Em 
Benefício 

Não Rio de Janeiro 
Rocinha 

17 41 Solteira Ensino Médio 
Incompleto 

Auxiliar de 
Enferma-

gem 

Em 
Benefício 

Perdeu Niterói 

18 69 Viúva 
Ensino 

Fundamental 
 Incompleto 

Do Lar Pensionista Perdeu Rio de Janeiro 
Pavuna 

19 46 Divorciada Ensino Médio Artista 
Plástica 

Artista 
Plástica Perdeu Barra Mansa 

20 45 Solteira Técnico de 
Contabilidade 

Funcionária 
Pública 

Estadual 

Em 
Benefício 

Sim 
DIX 

Nova Iguaçu 

21 39 Casada 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Costureira Autônoma Não Muriaé 
Minas Gerais 

22 54 Separada 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Costureira Do lar Perdeu São João 
do Meriti 

23 48 Solteira 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Balconista Em 
Benefício 

Não Barra do Piraí 

24 38 Casada 
Quarta série  

Ensino 
Fundamental 

Doméstica Em 
Benefício Não Friburgo 

 


