
i 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA  

 

 

MARIA GABRIELA RIBEIRO PORTELLA 

 

 

 

A INVISIBILIDADE DO PAPEL DE GÊNERO NO CUIDADO DE MULHERES COM 

CÂNCER DE MAMA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019 



ii 
 

 

MARIA GABRIELA RIBEIRO PORTELLA 

 

 

 

 

 

A INVISIBILIDADE DO PAPEL DE GÊNERO NO CUIDADO DE MULHERES COM 

CÂNCER DE MAMA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação Stricto Sensu em Saúde Coletiva, do 

Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial à 

obtenção do título de Mestre em Saúde Coletiva. 

PROFESSORA ORIENTADORA: Drª 

MARIA MARTHA DE LUNA FREIRE; 

PROFESSORA COORIENTADORA: Drª 

VIRGINIA DRESCH. 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

 2019 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P843 

 

Portella, Maria Gabriela Ribeiro 

A invisibilidade do papel de gênero no 

cuidado de mulheres com câncer de mama no 

município de Niterói / Maria Gabriela Ribeiro 

Portella, 2019. 

 

114f. 

 

Orientadora: Maria Martha de Luna Freire. 

Coorientadora: Virginia Dresch. 

 

Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva)– 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Medicina, 2019. 

 DOI: http://dx.doi.org/10.22409/PPGSC.2018.m.13384272706 

1. Neoplasias da mama. 2. Identidade de 

gênero. 3. Saúde da Mulher. I. Título. 

 
CDD 616.99449 

Elaborada pela Bibliotecária Thaíssa Matias – CRB7: 5764. 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.22409/PPGSC.2018.m.13384272706


iv 
 

TERMO DE PROVAÇÃO 

 

MARIA GABRIELA RIBEIRO PORTELLA 

A INVISIBILIDADE DO PAPEL DE GÊNERO NO CUIDADO DE MULHERES COM 

CÂNCER DE MAMA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI 

 

Dissertação aprovada pela Banca Examinadora do 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da 

Universidade Federal Fluminense–UFF 

Niterói,......de..............de............. 2019 

BANCA EXAMINADORA 

_________________________________________________ 

Prof.Drª Maria Martha de Luna Freire 

Universidade Federal Fluminense–Orientador 

_________________________________________________ 

ProfªDrª Virginia Dresch 

Universidade Federal Fluminense –Coorientadora 

_________________________________________________ 

ProfªDrª Andreza Nakano – Doutora 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

_________________________________________________ 

ProfªDrªLenita Barreto Lorena Claro- Doutora 

Universidade Federal Fluminense 

_________________________________________________ 

ProfªDrª Paula Land Curi – Doutora 

Universidade Federal Fluminense 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

A minha família, por seu incansável esforço em me oferecer apoio e cuidado ao longo 

da minha trajetória acadêmica; a minha mãe Ana Lucy, mulher que sempre priorizou o 

conhecimento e estimulou a todas nós (as minhas irmãs e a mim) a buscar nossos 

objetivos intelectuais; as minhas irmãs Patrícia, Erika e Ana Carolina, pelo 

companheirismo e amizade; aos amores da minha vida, João, Pedro e Antônio, pelo 

carinho e afeto, fundamentais para a manutenção desse projeto.  

A minha Orientadora, Martha, por todo o cuidado, respeito e dedicação ao longo do 

processo de desenvolvimento de conhecimento que resultaram neste estudo. Por sua 

generosidade em dividir suas experiências e saberes ao longo desses dois anos.  

A minha Coorientadora Virginia por seu estímulo, dedicação, generosidade e empenho, 

desde a graduação, me acompanhando e auxiliando na construção de conhecimento que 

me permitiram chegar a até aqui. 

As minhas amigas, em especial a Hizabelli, Susana, Isaura, Natália, Julia, Luciana e 

Fernanda, que ao longo destes dois anos, me acolheram e me apoiaram em todas as 

etapas deste caminho, mostrando-se como fundamentais para essa conquista; as minhas 

companheiras de turma do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Ester, 

Samyra, Vivian, Natália e Ranulfo, pelo apoio e compartilhamento de experiências que 

tivemos ao longo desse processo.  

A Ingrid, bolsista de Iniciação Científica,  por sua ajuda durante o processo de coleta de 

dados. 

As mulheres que participaram desta pesquisa, por sua generosidade e confiança em 

compartilhar suas histórias de vida.  

 

 

 

 

 

 



6 
 

RESUMO: 

O câncer é uma doença mundialmente conhecida há longa data, apresentando-se como 

enfermidade de importante impacto biológico, psíquico e social. O câncer de mama é o 

segundo mais incidente em mulheres brasileiras e vem sendo objeto de políticas 

públicas específicas que contribuíram para elevar a taxa de sobrevida.  No entanto, 

paradoxalmente, apesar de ser o tipo de câncer mais curável, quando diagnosticado 

precocemente, é o câncer que, atualmente, mais mata mulheres, sobretudo nos países 

subdesenvolvidos (The Lancet, 2018). No caso do Brasil, um possível determinante 

seria a estrutura social de base patriarcal e a permanência de uma divisão de papeis de 

gênero segundo a qual as tarefas de administração doméstica e cuidados dos filhos são 

considerados de responsabilidade “naturalmente” feminina. A 

impossibilidade/dificuldade de abandonar essa função familiar coloca mulheres 

acometidas por câncer de mama em posição de “desvantagem” quando ocorre o 

deslocamento da sua posição de cuidadora para a de “cuidada” (Salsi, Marcon, 2008). 

Este estudo tem como objetivo conhecer a forma como mulheres que tiveram câncer de 

mama vivenciaram o processo de escolha por cuidados, a partir dos atravessamentos de 

gênero relacionados às suas funções de cuidadora. A estratégia metodológica 

empregada foi a dos Itinerários Terapêuticos. Para a coleta de dados, utilizou-se 

entrevista não-estruturada e estas aconteceram na em uma ONG que apoia mulheres 

com câncer de mama. A abordagem metodológica empregada com as participantes foi a 

História de Vida Tópica com destaque para a etapa da vida após o diagnóstico de câncer 

de mama. Foram entrevistadas nove (09) mulheres, que tiveram câncer de mama em 

alguma etapa da vida adulta, com idades compreendidas entre 18 e 75 anos, com níveis 

de escolaridade e de classe socioeconômica variados. Como resultados, é possível 

inferir que as mulheres tendem a mostrar-se resistentes em se colocar na posição de alvo 

de cuidados, pois a criação da dualidade “quem cuida” e “quem é cuidado” acaba por 

ser excludente. A constatação da naturalização da ideia de cuidado ligada a mulher se 

constitui como normativa principal baseando o que é esperado para o seu papel 

“generificado”. Ultrapassando a barreira da condição hierarquizada da divisão social 

entre os sexos, gênero mostra-se como estratégica para superar as desigualdades 

vivenciadas pelas mulheres no que diz respeito a sua condição naturalizada de 

cuidadora. 

Palavras-Chave: câncer de mama; gênero; cuidado; paradoxo câncer de mama.  
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ABSTRACT:  

Cancer is a long-standing disease worldwide, presenting as a disease of important 

biological, psychic and social impact. Breast cancer is the second most frequent in 

Brazilian women and has been the subject of specific public policies that have 

contributed to raise the rate of survival. However, paradoxically, despite being the most 

curable type of cancer, when it is diagnosed early, it is the cancer that currently kills 

women, especially in underdeveloped countries (The Lancet, 2018). In case of Brazil, a 

possible determinant would be the patriarchal social structure and the permanence of a 

division of gender roles according to which the tasks of domestic administration and 

childcare are considered as "naturally" feminine. The inability / difficulty to abandon 

this family function places women affected by breast cancer in a position of 

"disadvantage" when the displacement of their position from caregiver to caregiving 

occurs (Salsi, Marcon, 2008). This study aims to know how women who had breast 

cancer experienced the process of choice for care, from the gender crossings related to 

their caregiver functions. The methodological strategy used was the Therapeutic 

Itineraries. For the data collection, a non-structured interview was used and these took 

place in the NGO ADAMA. The methodological approach used with the participants 

was the History of Topical Life with emphasis on the stage of life after the diagnosis of 

breast cancer. We interviewed nine (09) women, who had breast cancer in some stage of 

adult life, aged between 18 and 75 years, with levels of schooling and varied 

socioeconomic levels. As a result, it is possible to infer that women tend to be resistant 

to placing themselves in the target of care, since the creation of the duality "who cares" 

and "who is cared for" is excluded. The recognition of the naturalization of the idea of 

care related to women constitutes the main norm based on what is expected for its 

"generalized" role. Going beyond the hierarchical condition of the social division 

between the sexes, gender shows itself as strategic to overcome the inequalities 

experienced by women in relation to their naturalized condition of caregiver. 

Keywords: breast cancer; gender and care; paradox of breast cancer. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

Durante a graduação em Psicologia, na Universidade Federal Fluminense, meus 

interesses sempre estiveram voltados para as questões que envolviam o adoecimento 

físico, que impactavam no adoecimento psíquico. Com esses interesses, minha prática 

enquanto estudante, nos estágios curriculares, esteve voltada para o atendimento de 

pacientes gravemente adoecidos.  

 A partir destes interesses, iniciei a minha prática, através de estágio não-

obrigatório, no Hospital dos Servidores do Estado no Serviço de Psicologia Médica, 

onde foi possível acompanhar pacientes da pediatria geral e da oncohematologia 

pediátrica. Neste momento, enquanto estudante de psicologia, alguns atravessamentos 

me levaram a refletir sobre os processos saúde-doença e as implicações destes nas 

funções de cuidado associadas ao papel feminino dentro da enfermaria de pediatria, pois 

era muito frequente o relato de mulheres (mães, avós, tias e irmãs), que “deixavam suas 

vidas” para cuidar exclusivamente das crianças no momento do adoecimento.     

Além desta experiência, estive inserida no desenvolvimento da pesquisa “O 

impacto do câncer de mama na feminilidade”, coordenada pela ProfªDrª Virginia 

Dresch, do Departamento de Psicologia da UFF, onde pude atuar como bolsista de 

iniciação científica e também no estágio obrigatório realizado no Ambulatório de 

Oncologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), onde tive a experiência de 

atendimento a mulheres com câncer de mama, em que me deparei com questões 

relacionadas ao cuidado e aos aspectos que extrapolavam a doença propriamente dita.  

A pesquisa em que estive inserida teve como objetivo conhecer a trajetória de 

mulheres com câncer de mama e seus impactos na feminilidade. Nesta, tive a 

oportunidade de me aproximar do campo, onde pude ter contato com as pacientes do 

ambulatório de oncologia do HUAP e assim, me debruçar sobre seus percursos e as 

questões que as atravessam. 

Estas vivências e reflexões permitiram concretizar a minha inquietação a partir 

da elaboração do meu trabalho de conclusão da graduação, intitulado “Maternidade, 

Gênero e Saúde: duas situações possíveis”, onde apresento um panorama histórico sobre 

a construção do papel social de mulheres enquanto cuidadoras na posição de cuidadora 
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exclusiva pelo adoecimento de um membro da família e na posição de adoecida em que 

é alvo de cuidado. 

Posteriormente, optei por aprofundar meus conhecimentos nos que diz respeito 

ao adoecimento físico que reflete no psiquismo, através da Pós-Graduação lato sensu 

em Psicologia Médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, onde estive atravessada por questões ligadas a perspectiva de cuidado 

integral ao paciente a partir do estabelecimento da relação médico-paciente. Sob o título 

de “Questões da comunicação na formação médica e seus desdobramentos na relação 

médico-paciente”, em minha monografia de conclusão, busquei refletir sobre essas 

questões tão urgentes quando falamos de tópicos tão complexos como o adoecimento 

grave.  

Neste caminho, deparei-me com questões ligadas a relação que mulheres 

estabeleciam com as figuras de cuidado, a posição de cuidadora que exerciam em seus 

espaços sociais e como os profissionais de saúde lidavam com essas questões. Saltava-

me aos olhos mulheres que acabavam postergando seus exames e seu tratamento para 

que sua família ficasse “bem cuidada” e assim acabavam por negligenciar seu 

autocuidado.  

Não raro, muitas destas mulheres tinham seus diagnósticos agravados por suas 

práticas que privilegiavam filhos, maridos e todas as demais posições que ocupavam 

enquanto cuidadoras em detrimento de seu autocuidado. 

A partir do encontro com este horizonte, ainda é possível observar que estas 

mulheres não se desobrigam dos papeis estabelecidos socialmente para elas mesmas 

quando adoecem. Desta forma, mesmo após o diagnóstico de uma doença grave, são 

cobradas quanto ao seu papel social de mães, esposas e responsáveis pela família, em 

conformidade com a divisão dos papeis de gênero, estruturante da sociedade brasileira. 

Muitas são solteiras ou tem companheiros que deixam claro que, durante o 

adoecimento, são apenas coadjuvantes no tratamento, atribuindo a elas o papel de 

cuidadoras exclusivas, naturalizando-o. 

 Assim, senti-me convocada a refletir sobre os possíveis atravessamentos de 

gênero que interferem nas decisões de cuidado de mulheres com de câncer de mama no 
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município de Niterói, buscando compreender os impactos desses nas relações de 

cuidado que estas estabelecem consigo e com seus contextos sociais.  

A partir desses questionamentos, este trabalho se propõe a percorrer o caminho 

pelo qual essas concepções emergem, partindo de conformações que naturalizam o 

papel da mulher enquanto cuidadora. Buscando investigar como foram enraizadas 

socialmente essas concepções, investigando os processos de subjetivação envolvidos de 

forma que, em pleno século XXI, ainda existam cobranças relativas ao que é esperado 

p/ara o papel feminino, em especial, ligado ao cuidado. 

Refletindo sobre as forças em jogo neste processo de produção da naturalização 

do cuidado feminino, percebe- se que, ainda que adoecida, a mulher se coloca na 

posição de cuidadora, mesmo que seja necessário ser cuidada ou abrir mão de seu 

cuidado, tendendo a sentir-se fracassada por não conseguir cumprir com os tais 

“compromissos” de esposa, mãe e “mulher”, por conta de seu adoecimento.  

 Esta dissertação se divide em duas partes: I) Fundamentação Teórica e II) 

Investigação Empírica. A Fundamentação Teórica está dividida em dois (2) capítulos 

(incluída esta Introdução) enquanto que a Investigação Empírica está dividida em três 

(3) capítulos. 

No segundo capítulo será apresentada a história social do câncer, destacando as 

características da doença enquanto fenômeno de impacto social. Em seguida, um 

aprofundamento da história do câncer no contexto brasileiro, ressaltando os fatos que 

contribuíram para o reconhecimento da doença enquanto problema de saúde pública. 

Além desses aspectos, serão apontadas as particularidades do câncer de mama enquanto 

enfermidade que representa um grande impacto social.  

 O capítulo três se aterá a apresentar o conceito de gênero, seus impactos para a 

saúde e sua relevância para compreender as escolhas de cuidado no que diz respeito às 

normas sociais estabelecidas para as mulheres. Posteriormente, serão apresentados 

apontamentos ligados aos impactos sociais do câncer de mama na relação de cuidado e 

em sua função cuidadora.  

 Na segunda parte da dissertação, o capítulo quatro, apresenta a estratégia 

metodológica dos Itinerários Terapêuticos, o objetivo geral e os objetivos específicos, a 

descrição das participantes e do campo onde o estudo foi desenvolvido. Os instrumentos 
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utilizados e os procedimentos realizados também serão descritos, neste capítulo. A 

estratégia de análise será exposta e, posteriormente, apresentados os aspectos éticos.  

 O capítulo cinco se constituirá da análise dos dados propriamente ditos, seus 

resultados, tendo em vista os achados no campo. Neste mesmo capítulo será apresentada 

a história de vida de cada uma das participantes, serão descritas e apresentadas as 

categorias de análise construídas a partir dos discursos delas e a discussão relacionada 

ao modo como as participantes percebem seu adoecimento, tendo em vista a função 

cuidadora como característica central das mulheres. 

 O último capítulo (seis) apresenta as limitações deste estudo e as perspectivas 

futuras que se abrem, a partir da análise e discussão dos resultados. 
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Parte I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

CAPÍTULO 2: História Social do Câncer 

 O presente capítulo se constituirá em um esforço de descrever a relevância do 

câncer de mama enquanto problema de saúde pública, apresentando a história social do 

câncer, passando pelas interpretações sociais desta doença, seus temores ligados à 

precariedade de terapêuticas adequadas, suas descobertas e limitações, em especial no 

caso do Brasil. Além desse panorama, este capítulo se dedicará a descrever as 

especificidades do câncer de mama, bem como as Políticas de Saúde que se 

desenvolveram ao longo da história para a consolidação de programas específicos para a 

doença, buscando destacar aspectos relacionados ao impacto do câncer de mama para as 

mulheres diagnosticadas.  

2.1 – O câncer como problema de saúde pública 

 O câncer é uma doença mundialmente conhecida há longa data, tanto nos países 

desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Segundo a OPAS (Organização Pan-

Americana da Saúde), foi responsável por 9,6 milhões de mortes no mundo no ano de 

2018. Para o biênio 2018-2019 são estimados 600 mil casos novos da doença (INCA, 

2017). Para a população feminina, excetuando os tumores de pele não melanoma, o 

câncer de mama se apresenta como a primeira causa de morte por câncer no Brasil e no 

mundo, sendo responsável por 15% das causas de óbito em todo o mundo (INCA, 

2015). No Brasil, é reconhecido como um problema de saúde pública devido a suas 

importantes características epidemiológicas, tendo sido estimado para o ano de 2018 

59.700 casos novos da doença (INCA, 2017), somando 15, 7% do total de mortes na 

população feminina no período de 2011-2015 (INCA, 2017). 

 Maior exposição a fatores de risco, estilo de vida, uniformização das condições 

de trabalho e consumo provocadas pela globalização, além do envelhecimento e 

prolongamento da expectativa de vida da população, são apontados como fatores que 

nos levam a compreender as características epidemiológicas globais desta doença 

(INCA, 2006). A partir destas características, o câncer se apresenta como uma relevante 

questão de Saúde Pública para o mundo desenvolvido e global.   

 Por suas características patológicas, se apresenta como uma Doença Crônica 

Não-Transmissível (DCNT), sendo definida como parte daquelas que se apresentam por 
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sua “permanência, presença de incapacidade residual, mudança patológica não 

reversível no sistema corporal, necessidade de treinamento especial do paciente para a 

reabilitação e previsão de um longo período de supervisão, observação e cuidados” 

(MARTINS; FRANÇA; KIMURA, 1996). 

A condição crônica de um adoecimento pode ser considerada como uma nova 

forma de vida atravessada pelo adoecer, destacando a condição de perdas de 

capacidades e disfunções que trarão mudanças relevantes para a rotina. Por suas 

mudanças corporais, psíquicas e sociais, destacam-se por sua agressividade e 

convocação de reorganização frente aos impactos causados por elas na qualidade e 

percepção de vida dos pacientes acometidos por tais enfermidades (TADDEO et al, 

2012).  

Como aponta Canesqui (2007), os adoecidos crônicos convivem com 

enfermidades de longa permanência e duração, que refletem em suas variadas relações 

sociais, sejam as familiares, profissionais, de amizade e as instituições médicas (os 

serviços de saúde). Além disso, a autora argumenta que: 

A experiência dos adoecidos crônicos também se molda por um conjunto de 

externalidades, referidos às políticas sociais e de saúde, que lhes proporcionam 

acesso aos serviços de saúde, aos meios diagnósticos e terapêuticos e a outros 

condicionantes que interferem nas suas vidas (p. 20).  

Os processos de adoecimento são constituídos de forma multifatorial e 

multidimensional, em especial os que se caracterizaram como doenças crônicas. Em 

certa medida, o próprio adoecer passa a compor a relação do sujeito com o mundo 

(CASTELLANOS, 2015). Ao reconhecer estes aspectos, se faz necessário também 

reconhecermos a complexidade do processo saúde-doença para além de fatores 

exclusivamente biológicos e, assim, considerar que as distintas disciplinas que 

compõem o campo da saúde privilegiem aspectos relacionados a fatores que 

contemplem seus interesses (UCHÔA; VIDAL, 1994). 

A compreensão do câncer como fenômeno de impacto social se apresenta como 

forma de reafirmar a presença de doenças que foram interpretadas, ao longo da história, 

como “caprichosas e incuráveis” (SONTAG, 2002). Assim como a tuberculose e a 

sífilis nos séculos XVIII e XIX, do século XX em diante, o câncer vem sendo conhecido 

como enfermidade mal compreendida pela ciência e pelo imaginário social, ganhando a 

significação de uma doença que retira a vida das pessoas. Assim, o câncer torna-se 
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sinônimo de uma das batalhas mais proeminentes travada pela medicina curativa, pois a 

busca por “domá-lo” apresenta-se como um dos anseios atuais da ciência. 

Embora a descoberta dos fatores de risco para o câncer tenha sofrido avanços 

nas últimas décadas, sua origem ainda se apresenta da forma imprecisa e pouco 

explicável. As características de sua apresentação (tumores sólidos, ulcerações, feridas, 

mau cheiro, etc), socialmente são interpretadas como mórbidas. Para além das fantasias 

populares, a própria medicina moderna, com seus princípios curativos, vem 

desenvolvendo técnicas agressivas para tratar o câncer, reafirmando no imaginário 

popular a imagem da guerra pela forma como o corpo é “atacado” por meio dessas 

terapêuticas.  

Dentre os estudiosos do tema, Sontag (2002) destaca que a palavra câncer é 

cercada de fantasias por ser compreendida como capaz de abarcar tanto mal que sua 

própria enunciação pode ser responsável por acelerar o processo de adoecer e morrer, 

por seu “poder” destrutivo no imaginário social. A mesma autora considera essa palavra 

obscena em seu sentido mais literal por se tratar de um “mal presságio, abominável e 

repugnante em todos os sentidos” (p.13) . 

A origem do nome câncer vem da palavra grega karkinos que significa 

caranguejo. Esta associação entre os tumores e o caranguejo foi cunhada por Hipócrates 

ao relacionar a imagem que encontrava nos tumores com o animal enterrado na areia, e 

sua circulação (veias) saliente com as patas do crustáceo para fora. Outra palavra 

comumente associada ao câncer é onkos, termo utilizado para designar uma massa, uma 

carga ou fardo, relativo também ao peso emocional carregado a partir da sua descoberta 

(MUKHERJEE, 2012). 

Nomear uma doença garante a condição de pertencimento ao imaginário social 

comum, para além de se estabelecer como um ato científico de classificação ou, até 

mesmo, médico. Embora esta necessidade seja de primordial importância, a nomeação 

de uma patologia integra atributos que descrevem o modo como as pessoas conhecem e 

dão significado a tal enfermidade e, com isso, suas fantasias ligadas a mesma. 

Ao se destacar como uma doença que abarca significados sociais relevantes 

pelas marcas a aqueles que apresentam a doença, o câncer carrega consigo os vestígios 

de uma doença grave, que coloca em risco a vida. Os significados sociais atribuídos à 



18 
 

saúde e à doença são os mais diversificados por abranger múltiplos aspectos de cunho 

individual e coletivo. No primeiro caso, o modo como se estrutura psiquicamente o 

indivíduo interfere em como ele percebe sua situação de saúde/doença, enquanto em 

relação a um olhar coletivo, concepções históricas, culturais e sociais influenciam no 

modo como as pessoas dão significados a suas doenças e interpretam seu processo de 

adoecer (TAVARES; TRAD, 2005). 

A historiografia aponta o câncer como grande desafio da medicina do início do 

século XX. Por seu comportamento desordenado, a doença se apresentava como a 

grande incógnita da humanidade, diante de avanços que vinham acontecendo ligados à 

descoberta de antibióticos que passaram a combater os antigos males da humanidade. A 

melhor forma de tratá-lo era extirpando cirurgicamente o bloco de carne que se formava 

desenfreadamente, quando ainda se mostrava delimitado, ou com radiação 

(MUKHERJEE, 2012). Além de ser considerado contagioso, neste contexto, era 

associado à falta de higiene física e moral. O adoecimento era caracterizado como forma 

de purificação, através da qual o doente poderia se afastar do “pecado” cometido e 

alcançar a redenção pelo sofrimento. Fazendo parte de seu enfrentamento a vergonha e 

o pudor (TAVARES; TRAD, 2005). 

Para Sontag (2002) o câncer se apresenta como a doença que abarca temores que 

envolvem o tempo e o espaço. O tempo, por estar relacionado com a negligência de não 

ter sido notado e suas urgências diante da morte e quanto ao espaço, associa-se às 

práticas de amputações e mutilações, ou seja, um “esquartejamento” do corpo doente. 

Demonstrando assim, o impacto que esta doença apresenta em relação à vida daqueles 

que adoecem.  

 No Quadro 1 é apresentada uma síntese do entendimento clínico sobre o câncer 

através dos tempos desde o seu primeiro diagnóstico. Embora associado ao mal-estar 

vivido nos dois últimos séculos, o câncer tem seus primeiros relatos no século VII a.C., 

no Egito, com as descrições precisas de um famoso médico egípcio, onde relata as 

características de uma massa endurecida e descomunal na mama, identificada por ele 

como “massa saliente no peito” (MUKHERJEE, 2012). 

Quadro 1. Entendimento clínico sobre o câncer ao longo dos séculos 

SÉCULOS FATOS HISTÔRICOS 
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Século VII a.C. -Primeiro relato de massa endurecida e saliente – “massa saliente do peito”).  

Século XVI - O câncer entendido como um desequilíbrio dos fluidos corporais – formação 

ligada à presença de humor deprimido (Galeno).  

Século XVIII - Descoberta das características metastáticas do câncer (Wilhelm Waldeyer e 

Joseph Claude AnthelmeRecaimer); 

-Inciativa dos primeiros tratamentos aos pacientes com câncer.  

Século XIX - Câncer como um sinal do processo civilizatório; 

- Avanços na área cirúrgica indicando maiores cuidados. 

Século XX - Descoberta do Raio X utilizado para o diagnóstico (Roentegen); 

- Criação e aperfeiçoamento da quimioterapia (JemesHollande, Emil Freireich e 

Emil Frei); 

- Descoberta da atuação da radiação sobre os tumores (Marie Curie).  

Fonte: MUKHERJEE, 2012; SOTANG, 2002; TEIXEIRA; FONSECA, 2007. 

Os cientistas do século XIX ligavam o câncer ao processo civilizatório, 

acreditando ser ele causado pela correria da vida moderna, porém a relação entre as 

neoplasias e o envelhecimento tem sido cada vez mais clara, pois os riscos de 

desenvolvimento do câncer aumentam com o passar dos anos.  Ao ser relacionado ao 

estilo de vida contemporâneo, o câncer mostra-se como o mal estar do mundo moderno, 

representando também as fantasias científicas mais complexas ligadas ao processo 

evolucionista, por seu modo de proliferação celular se assemelhar ao das teorias da 

evolução celular e genética. 

Mesmo sendo definido como um conjunto de doenças que tem em comum 

proliferação irregular e desordenada de células, que invadem tecidos (INCA), o câncer é 

uma doença que carrega em si o estigma da relação entre a fragilidade física e a 

fragilidade mental. Galeno, no século XVI, descreve a sua “formação” ligada à presença 

do humor deprimido, reservando para o câncer o lugar de maior perversidade dentro de 

sua teoria do excesso de fluidos: a bile negra aprisionada, incapaz de sair do lugar, 

estagnada em uma massa opaca, tendo como explicação para as ulcerações a 

impossibilidade de “ferver” (sublimação) (MUKHERJEE, 2012). 

Ao estar associada ao humor, a doença também ganha características 

relacionadas à voluntariedade no imaginário popular e com isso, a culpabilização 

daquele que adoece. A ligação entre o excesso e o câncer é comum e naturalizada, o que 

transforma a proliferação celular, que é de ordem biológica, em uma produção psíquica 
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que repercute no corpo. Essa aliança entre a responsabilidade e o excesso agrega à 

doença um grande estigma social (SOTANG, 2002). 

Embora seus relatos já estivessem presentes há longa data, é apenas no início do 

século XVIII que o câncer passa a ser visto como uma doença que se desenvolve 

localmente, podendo estar em diferentes órgãos, tendo como norteador para esta 

descoberta os avanços ligados a patologia e o desenvolvimento da biologia celular. 

Neste mesmo século, o anatomista WillhelmWaldeyer (1836-1921) demonstra em seus 

estudos a formação cancerígena a partir de células normais, apontando que os processos 

de formação metastáticos se associam ao transporte das células cancerosas pela corrente 

sanguínea (TEIXEIRA; FONSECA, 2007). 

Ainda no século XVIII, na Europa, começam a emergir iniciativas para os 

cuidados e proteção aos doentes por câncer, já que estes estavam fadados ao sofrimento 

ligado à ausência de terapias que pudessem ofertar outra possibilidade que não a morte. 

É partir da metade do século XIX, com os avanços na área cirúrgica, que o câncer 

começa a ser olhado com pequenas esperanças, porém limitadas pelo grande número de 

insucessos em cirurgias mais invasivas. À medida que este campo passou a se 

desenvolver, o câncer volta ao cenário como uma patologia cirurgicamente tratável 

(TEIXEIRA; FONSECA, 2007).  

Embora as cirurgias se apresentassem como importante medida no combate as 

neoplasias, às mudanças em relação ao tratamento do câncer estiveram associadas ao 

estreitamento da medicina com ciências como a química e a física. As descobertas da 

ação da radiação sobre os tumores trouxeram novas possibilidades diante de uma 

doença fatalista (TEIXEIRA; FONSECA, 2007). As inovações a partir da aproximação 

de técnicas cirúrgicas, terapias físicas (radioterapia) e químicas (quimioterapia) 

despertaram o interesse médico-científico, colocando o câncer em posição de privilégio 

no que tange ao desenvolvimento de pesquisas e tratamentos.  

2.2 –O contexto brasileiro 

Durante as primeiras décadas do século XX, médicos brasileiros começaram a 

atentar para a gravidade e complexidade da doença que se apresentava como uma nova 

questão na agenda de saúde pública do país, através da participação em discussões em 

congressos internacionais, onde se apontava o câncer com maior frequência em países 
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da Europa e nos Estados Unidos. Debates na academia se formalizaram a partir da 

divulgação dos dados quanto a sua mortalidade e morbidade, ainda pouco conhecidas no 

Brasil (TEIXEIRA; PORTO; HABIB, 2012), que, até o momento, apresentava 

características epidemiológicas ainda ligadas a doenças infecto parasitárias (INCA, 

2006). 

No Quadro 2 é apresentado o entendimento clínico sobre o câncer no Brasil a 

partir da enunciação de fatos históricos que marcaram o conhecimento e construção de 

ações e intervenções que resultaram em uma política que pudesse combater a doença.  

Quadro 2. Entendimento clínico do câncer no Brasil (1904-1990) 

ANO FATOS HISTÓRICOS 

1904 - Sodré lança o livro “Frequência do câncer no Brasil”. 

1920 - Inclusão de casos da doença como notificação compulsória na Inspetoria de Lepra 

e Doenças Venéreas; 

1922 - Os primeiros dados coletados nas Santas Casas de Misericórdia; 

- Primeiras associações entre o câncer e a exposição a alcatrão, resinas, parafinas e 

anilinas;  

- Criação do Primeiro Hospital especializado em tratamento radiológico do câncer 

em Belo Horizonte. 

1930 - Primeiro Congresso Brasileiro de Cancerologia. 

1937 - Criação do Centro de Cancerologia do Distrito Federal (RJ).  

1941 - Câncer passa a ser interpretado como questão de Saúde Pública e como 

impedimento para o desenvolvimento do país.  

1944 - Primeiro pronunciamento oficial sobre o câncer, apresentando dados de 1929-

1932; 

1951 - Criação do Serviço Nacional do Câncer (SNC); 

- Elaboração de inquérito epidemiológico sobre o câncer no Brasil;  

- Aumento do Orçamento para o SNC; 

- Conclusão das obras do prédio do Hospital Instituto Central. 

1960 - Priorização de ações individuais de combate à doença.  

1970 - Retomada do Câncer como problema de Saúde Pública. 

1973 - Criação do Programa Nacional do Controle do Câncer. 

1987 - Criação do Programa Pró-Onco, com foco em ações de informação, prevenção 

diagnóstico e controle do câncer.  

1988 - Constituição da República Federativa do Brasil é aprovada no Congresso 

Nacional. 

1989 - O INCA passa a coordenar os programas de prevenção e controle do câncer. 
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1990 - Criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e o estabelecimento da lei 8080.  

1999 - Criação da Comissão Nacional de implementação da Convenção- Quadro para o 

controle de tabaco e de seus protocolos; 

- Criação do Programa de Qualidade em Radioterapia.  

2000 - Criação do Projeto EXPANDE.  

Fonte: INCA, 2006; MIRRA, 2005;TEIXEIRA, 2010; TEIXEIRA; PORTO; HABIB, 2012; TEIXEIRA; FONSECA, 2007, INCA, 

2018. 

Os anseios em conhecer os riscos e os prejuízos trazidos pelo câncer no Brasil 

datam do início do século XX (MIRRA, 2005). A “Frequência do câncer no Brasil” de 

Sodré, em 1904, inaugura as publicações referentes à patologia no país. No contexto das 

comemorações do Centenário da Independência (1922), Fernando Magalhães apresenta 

os primeiros números colhidos, de forma ainda frágil, das Santas Casas de Misericórdia, 

sendo pioneiro no reconhecimento da associação da doença com a exposição a 

substâncias como alcatrão, resinas, parafinas e anilinas (TEIXEIRA; FONSECA, 2007). 

No mesmo evento, o câncer ganha a definição de “mal universal”, apresentando-se 

como dilema a ser resolvido pela agenda republicana (TEIXEIRA; FONSECA, 2007). 

Os primeiros pronunciamentos oficiais sobre o tema datam de 1944, com dados 

referentes aos anos de 1929 a 1932. 

 As publicações do período demonstram o quanto o câncer despontava como uma 

questão iminente de Saúde Pública. Médicos destacavam que sua incidência estava 

subestimada pelas falhas relacionadas à subnotificação (TEIXEIRA; FONSECA, 2007). 

Em 1920, foi incluído no âmbito da Inspetoria da Lepra e Doenças Venéreas como 

doença de notificação compulsória visando à construção de estratégias que pudessem 

auxiliar em sua prevenção (TEIXEIRA; PORTO; HABIB, 2012) e na criação de 

medidas sanitárias que fossem eficientes para seu tratamento (TEIXEIRA, 2010).  

Com o avanço das pesquisas terapêuticas ligadas à imagem do câncer como 

“irremediável”, buscavam desmistificar a sua condição, mostrando sua possibilidade de 

restabelecimento (INCA, 2006). Como marco inicial do tratamento do câncer no país, 

destaca-se, em 1922, a criação do primeiro hospital especializado no tratamento 

radiológico do câncer em Belo Horizonte, e em 1937, a criação, pelo cirurgião Mario 

Kroeff, do Centro de Cancerologia do Distrito Federal (TEIXEIRA; PORTO; HABIB, 

2012).  
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Mudanças ligadas ao campo da saúde pública com a chegada de Vargas à 

presidência, em especial o foco no trabalhador urbano, favoreceram as atenções 

voltadas para o câncer. Em 1930, no Rio de Janeiro, fora realizado o I Congresso 

Brasileiro de Câncer (TEIXEIRA; FONSECA, 2007). Patrocinado pela Sociedade de 

Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. O evento tinha como um dos principais 

objetivos atrair a atenção das autoridades públicas para a criação do Hospital do Câncer 

e, com isso, potencializar as ações de Saúde Pública ligadas ao câncer.  

 Apesar das manifestações de reconhecimento da doença como uma questão 

importante de saúde pela relevância que vinha apresentando em países da Europa, 

apenas em 1941, com a reforma do Ministério da Educação e Saúde, com a criação de 

políticas verticalizadas e de caráter nacional, é que o câncer vai passar a ser visto no 

Brasil como um problema de caráter público e como questão impeditiva para o 

desenvolvimento do país. Embora ainda não representasse grande impacto na 

mortalidade no país, no mesmo ano, Oswaldo Aranha, então Ministro das Relações 

Exteriores visita os Estados Unidos para conhecer o modelo do país contra o câncer com 

objetivo de estruturar ações de combate à doença no Brasil (ANDRADE; LANE, 2010).  

Neste período é instalada a política anticâncer no Brasil, sendo no segundo 

governo Vargas (1951-1954) que a proposta de Mario Kroeff ganha visibilidade para 

conscientização política e econômica dos impactos epidemiológicos do câncer e sua 

necessidade de controle, o que resulta na criação do Serviço Nacional do Câncer (SNC), 

instituição que viria a se transformar no Instituto Nacional do Câncer (INCA), onde o 

médico foi protagonista e diretor (TEIXEIRA; PORTO; HABIB, 2012).  

 O decreto de criação do Serviço Nacional de Câncer (SNC) anunciava que este 

tinha como objetivo orientar e controlar, em todo o país, a campanha contra o câncer, 

destacando a investigação etiológica, a epidemia, a profilaxia, o diagnóstico e a 

terapêutica da doença, a execução de ações preventivas de ordem individual e coletiva, 

a propaganda das práticas de exames periódicos para garantir o diagnóstico precoce, 

tratamento e vigilância dos diagnosticados e os cuidados dos doentes que necessitassem 

de suporte (TEIXEIRA; FONSECA, 2007). Em seu primeiro ano de atuação, o SNC 

esteve limitado à elaboração de um inquérito epidemiológico sobre a doença no país, 

pois, embora houvesse a instituição de uma legislação para sua criação, o Governo 
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central não direcionou recursos que possibilitassem a expansão de suas atividades 

(TEIXEIRA; FONSECA, 2007).  

Com a mudança do conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 1948) – em que se abandona a ideia de saúde ligada a ausência de doença (e sua 

ampliação estabelecendo-a como “o estado do mais completo bem-estar físico, mental 

(...)” – o Serviço Nacional do Câncer passa a usar informações para a criação de 

estratégias que pudessem auxiliar no diagnóstico precoce e tratamento da doença 

(INCA, 2006). A partir de 1951, a temática da doença ganha maior visibilidade social 

destacando-se, inclusive, no poder legislativo. Isso garante suporte orçamentário 

adequado para a expansão da política anticâncer e a conclusão das obras do Hospital-

Instituto Central (INCA, 2006), no Rio de Janeiro, no Governo de Juscelino 

Kubistschek.  

A instalação do Instituto do Câncer em sua nova sede marca a história do 

combate a doença no país e na América Latina por se caracterizar como a maior 

instituição voltada para o desenvolvimento de atividades de controle, pesquisa e 

formação profissional no continente (TEIXEIRA; FONSECA, 2007). A iniciativa 

representava o interesse governamental em conter os avanços do câncer no país e o 

investimento de tecnologias para o seu combate.  

O período desenvolvimentista brasileiro se distingue por sua importante 

contribuição com o desenvolvimento de políticas de controle do câncer, estratégias 

alternativas e relações estreitas entre investimentos em saúde e desenvolvimento 

econômico (TEIXEIRA; PORTO; HABIB, 2012). Pelas próprias características do 

governo de Juscelino Kubitschek, o período é marcado, em especial, pela consolidação 

do SNC, tendo como marco a conclusão e inauguração do prédio que abrigaria, e abriga 

até hoje, o Instituto Nacional do Câncer (INCA). 

A despeito dos avanços ocorridos no período Varguista e no período 

desenvolvimentista, nos anos de 1960, o Brasil, influenciado pela lógica da medicina 

liberal, priorizou iniciativas individuais de combate à doença, que se distanciavam das 

noções do câncer como problema de caráter coletivo e questão de saúde pública. O 

desenvolvimento de políticas, nesta direção, foi tamponado durante o período do golpe 

militar, reforçando ações centradas no médico e no hospital, que resultariam na 
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contratação da rede privada para “agregar” serviços à esfera da medicina previdenciária 

(TEIXEIRA; PORTO; HABIB, 2012). 

Apenas em 1970, a partir da busca de consenso político popular, o governo 

militar incorpora questões sociais em seus compromissos, modificando o entendimento 

da doença, que abandona seu caráter individual, retomando as concepções como um 

problema de saúde de ampla magnitude (TEIXEIRA; PORTO; HABIB, 2012). Em 

1973, sob o comando do ginecologista Sampaio Góes, foi instituído o Programa 

Nacional do Controle do Câncer no país. O programa previa a integração de serviços 

ligados ao Ministério da Saúde e Previdência Social, a partir da otimização dos 

aparelhos contratados ou disponíveis ao Estado (TEIXEIRA; PORTO; HABIB, 2012). 

Com ênfase nos cânceres ginecológicos, o Programa incentivou a criação de 

secretarias estaduais que pudessem abarcar estratégias de promoção e prevenção em 

saúde e maior qualificação profissional, dispondo aos estados recursos para tal 

(TEIXEIRA; PORTO; HABIB, 2012). Com o processo de redemocratização política, 

em 1987 é lançado o Pró-Onco, com o objetivo de “implementar ações nacionais para 

informação, prevenção, diagnóstico e controle do câncer” (TEIXEIRA; PORTO; 

HABIB, 2012, p. 379).  

Transformações na área da saúde são fortalecidas com a Constituição de 1988, 

com a maior responsabilização do Estado em relação às necessidades de saúde da 

população e na Saúde Pública do país (“art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”), incluindo o INCA como estratégico nesta 

reestruturação. Em 1989, o instituto passa a ser considerado como centro de referência e 

responsável por coordenar os programas de prevenção e controle da doença em âmbito 

nacional (TEIXEIRA; PORTO; HABIB, 2012). 

Em 1999 são iniciadas as discussões ligadas aos impactos do tabaco e sua 

associação com o câncer. A Criação da Comissão Nacional de implementação da 

Convenção- Quadro para o controle de tabaco e de seus protocolos, com discussões que 

se estenderam no período de 1999-2003, e tiveram como objetivo estabelecer estratégias 

de promoção, desenvolvimento e avaliação de programas que possam combater e 

prevenir o uso do tabaco. Além do combate ao tabaco, em 1999, é iniciado o projeto 
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piloto do Programa de Qualidade em Radioterapia. Tendo o INCA como coordenador e 

contando com instituições parceiras, o Programa visa oferecer estratégias de 

implantação e implementação para assegurar a garantia e eficácia no tratamento 

radioterápico.  

No ano 2000 foi elaborado e estabelecido o Projeto EXPANDE (Projeto de 

Expansão da Assistência Oncológica). Este projeto se configura como importante 

estratégia, tendo em vista a necessidade de expansão da atenção oncológica no Brasil. O 

Projeto propõe-se a construir e reafirmar estratégias que possam oferecer atenção 

integral ao paciente e auxiliar na ampliação da rede de assistência a partir de dados 

epidemiológicos, no âmbito do SUS (INCA, 2018).  

 O câncer, de um modo geral, se apresenta como doença de grande impacto 

social no país, tendo suas Políticas reafirmadas pela necessidade de ampliação do olhar 

sobre aquele que adoece. Pela grande incidência dos cânceres ginecológicos, em 

momentos importantes de seu desenvolvimento, as políticas acabaram por priorizar 

estratégias que pudessem abarcar esta noção.  

Ao considerar a “trajetória” histórica do câncer enquanto questão de saúde 

pública denota- se a importância de apresentar os caminhos que as políticas de atenção a 

Saúde da Mulher tomaram contorno no Brasil para assim compreender as estratégias 

encontradas para abarcar o câncer de mama enquanto prioridade de cuidado à saúde da 

população feminina. Destacar os aspectos históricos que constituíram e constituem os 

programas de atenção à saúde da mulher que facilitam a compreensão e a necessidade, 

inclusive de mudança, em relação a construção de políticas oncológicas que possam 

atender as especificidades no que diz respeito a esta população.  

2.3 – Políticas de Saúde da Mulher: trajetórias e perspectivas 

Embora as notícias relacionadas ao câncer de mama antecedam as Políticas 

Públicas de Saúde voltadas a saúde da mulher, cronologicamente, é a partir da 

consideração das diferenças ligadas as necessidade de cuidado das mulheres, que se 

torna possível a busca por compreender o câncer de mama enquanto uma questão de 

relevância que ultrapassa as questões puramente biológicas. Ao apresentar a 

estruturação e as conquistas voltadas aos direitos das mulheres, busca-se demonstrar 

como as políticas e programas precisam considerar fatores mais complexos do adoecer.   
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O termo “saúde da mulher”, como apresentado por Correa e Ávila (2003), 

“surgiu como uma estratégia semântica para traduzir, em termos de debate público e 

propostas de políticas, o lema feminista da década de 1970: ‘Nosso corpo nos 

pertence’”. Esta estratégia serviria para construir demandas voltadas ao Estado ou para 

sistemas de saúde, “como as reivindicações por pré-natal e parto com qualidade, 

mudança na qualidade da relação médico-paciente e acesso à informação sobre 

anatomia e procedimentos médicos”. 

As formas reducionistas de compreender a saúde da mulher ligada 

exclusivamente à função reprodutiva dão lugar ao termo “assistência integral”, 

buscando aproximar os cuidados oferecidos a esses sujeitos (mulheres). Até meados da 

década de 1980, a noção de saúde integral da mulher era o conceito empregado para 

tratar da questão da mulher ligada ao binômio mãe-filho, sendo relevante o destaque 

para a mudança contemporânea na noção de direitos sexuais e reprodutivos (CORRÊA; 

ÁVILA, 2003).  

A associação do conceito de saúde aos direitos, segundo Corrêa e Ávila (2003), 

é fruto de processo de longo debate e refinamento, não apenas pelas feministas, mas por 

ativistas e acadêmicos, até sua consagração, em 1994, em documento das Nações 

Unidas, na Conferência Internacional de População e Desenvolvimento do Cairo, e, 

posteriormente reiterado na IV Conferência Mundial sobre a Mulher em Beijing, em 

1995. As mesmas autoras analisam que a incorporação do conceito de direitos 

reprodutivos pelas feministas brasileiras coincide, no Brasil, com a reforma do sistema 

de saúde construída na Constituição Federal de 1988. 

Desta forma, a linguagem dos direitos reprodutivos foi ganhando legitimidade, 

sendo utilizada não apenas entre as feministas e movimentos sociais, mas pela 

academia, governo etc. Mesmo a partir dos conhecimentos desenvolvidos no plano 

acadêmico e das lutas das mulheres, esta linguagem ainda se apresenta distante do plano 

cotidiano, limitando seu conhecimento em relação aos direitos reprodutivos (e sexuais), 

interferindo diretamente na forma de seu exercício pelas mulheres e no seu 

cumprimento pelo Estado. 

Ao nos debruçarmos historicamente sobre os documentos que constituem o 

Programa de Saúde da Mulher no Brasil, faz-se necessário destacar os esforços 

apresentados desde meados da década de 1980 no sentido da ruptura de concepções de 
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saúde relativas à mulher apenas ligada ao ciclo gravídico-puerperal. Em sua primeira 

versão (1985), o Programa Assistência Integral a Saúde da Mulher (PAISM), destaca a 

necessidade de articulação entre as três esferas de governo (municipal, estadual e 

federal) na direção de ofertar assistência à saúde das mulheres para além do período 

gestacional e puerperal, já demonstrando preocupações com as doenças sexualmente 

transmissíveis, o câncer de colo de útero – neste momento a causa mais frequente de 

morte por câncer – e o câncer de mama.  

Em “Assistência integral à saúde da mulher: bases de ação programática” no ano 

de 1985, apresenta-se a perspectiva da necessidade de extrapolar as ações de cuidado 

para além do que puramente se restringe à atenção materno-infantil, trazendo como 

objetivos norteadores a: 

(...) assistência integral clínico-ginecológica e educativa, voltadas para o 

aprimoramento do controle pré-natal, do parto e do puerpério; a abordagem 

dos problemas presentes desde a adolescência até a terceira idade; o controle 

das doenças transmitidas sexualmente, do câncer cérvico-uterino e mamário, 

e a assistência para concepção e contracepção (p.6). 

As ações destacadas nestas bases programáticas revelam como os baixos 

investimentos estatais ligados a estas patologias trouxeram prejuízos para a saúde, 

sendo estes a maior causa de morbidade entre mulheres. Ainda que as ações de 

prevenção e diagnóstico precoce se apresentem com estratégia de baixo custo em 

relação a necessidades de tratamento quando as doenças são descobertas em estágios 

mais avançados, elas ainda mantinham-se distantes da população nesta ocasião 

(BRASIL, 1985). 

Neste mesmo documento, as noções de assistência integral começam a tomar 

forma e com isso, nortear às práticas e políticas de saúde voltadas a mulher. Em suas 

diretrizes gerais, a presença destas noções, demonstra o interesse em abarcar as 

necessidades de saúde das mulheres, bem como garantir que este permeie todas as ações 

voltadas a esta população. Embora seu texto buscasse articulação para as necessidades 

de saúde que extrapolam o ciclo gravídico-puerperal, as primeiras direções do Programa 

de Assistência Integral à Saúde da Mulher (1985) ainda apresentam um contorno 

importante ligado às questões da sexualidade e fertilidade das mulheres.  

Em 1986, a “Conferência Nacional de Saúde e Direitos da Mulher”, que em seu 

relatório final reafirma a necessidade de participação dos movimentos sociais de 
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mulheres na construção de políticas e práticas voltadas a saúde. Destaca-se a 

consideração quanto a aspectos ligados à saúde mental das mulheres pelas necessidades 

decorrentes da carga mental que estas acumulam ligadas as múltiplas tarefas como 

exemplificado no trecho:  

“(...) sofre as repercussões dessa limitação e, se escapa do mundo doméstico, 

sofre a "esquizofrenia" da inserção na produção, em oposição às tarefas de 

casa. Tudo isso repercute sobre sua saúde mental e ela "fala" através de seu 

corpo dos problemas que não pode expressar, e que estão inscritos na ordem 
patriarcal. Entretanto, o reconhecimento desse problema não passa pela 

simples reivindicação de igualdade, e sim pelo respeito á diferença.” (p. 17).  

Neste relatório, a proposição da apropriação das mulheres de uma identidade que 

crie condições para construir uma identidade feminina, sem a criação de estereótipos do 

que é ser mulher, propondo-se a garantir que serviços de saúde se coloquem de forma 

igualitária para mulheres, buscando eliminar as desigualdades regionais, ressaltar os 

impactos do patriarcado em seu reconhecimento social, propondo uma visão crítica 

relacionada ao modo como as mulheres vinham sendo vistas diante das políticas de 

saúde e sua legitimidade quanto aos direitos à informação em saúde (BRASIL, 1986). 

Embora os movimentos de saúde globais (OMS, ONU) estivessem voltando-se a saúde 

das mulheres como condição para garantia de direitos humanos, no Brasil, há uma 

lacuna no que diz respeito à continuidade das discussões da agenda ligada a saúde das 

mulheres. 

Em relação ao câncer de mama e colo de útero, em 2002 é lançado o “Viva 

Mulher”. Com o objetivo de reduzir a mortalidade e as repercussões físicas, psíquicas e 

sociais desses cânceres por meio de ações que garantam a oferta de serviços de 

promoção, prevenção e detecção precoce em estágios iniciais das doenças, garantindo 

tratamento e reabilitação após o diagnóstico, o programa estabelece a formação de uma 

rede nacional integrada de cuidados para fortalecer e aumentar a eficiência do combate 

ao câncer no País.  

Em 2004, com o lançamento da “Política Nacional de Atenção integral a saúde 

da mulher: princípios e diretrizes” (BRASIL, 2004) propondo sua vigência no período 

de 2004 – 2007, que as ações ligadas à consideração das especificidades relativas à 

saúde das mulheres são recuperadas. A partir desta, investimentos são retomados para 

que ações possam a ser desenvolvidas, levando em consideração as mudanças da 

população feminina no Brasil. Dentro da política, são propostas dimensões que 
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ultrapassam as barreiras biológicas, destacando que a situação de saúde envolve 

aspectos diversos da vida e, que no caso das mulheres, os problemas são potencializados 

pela descriminação nas relações de trabalho e sobrecarga com as responsabilidades 

ligadas ao trabalho doméstico.  

Os princípios e diretrizes apresentados no programa ressaltam que as causas 

mais frequentes para o adoecimento de mulheres estão mais relacionadas a fatores 

sociais que a fatores puramente biológicos, produzindo assim, a necessidade de criação 

de estratégias que possam fortalecer aspectos voltados à necessidade de suporte social 

para a redução das iniquidades as quais mulheres estão submetidas. Embora tenha 

buscado produzir uma visão mais complexa, ampliando o olhar sobre o modo como a 

saúde das mulheres pode ser interpretado, o espaço entre as constatações e o 

desenvolvimento de ações que possam reduzir esses impactos sofreu e, ainda sofre 

distanciamentos. 

Em 2008, o “II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres”, norteado pelos 

princípios do SUS, retomam as noções de desigualdades de gênero como produtoras de 

iniquidades em saúde, entendo as questões de gênero como um dos determinantes de 

saúde que devem ser levadas em consideração na construção e implantação de políticas 

de saúde.  Para tal, a partir das recomendações da ONU (Organização das Nações 

Unidas), o Plano tem como proposta diminuir a distância entre as ações planejadas e as 

ações que se concretizam para a redução dessas desigualdades.  

Com o aumento expressivo da incidência e mortalidade por câncer de mama na 

população feminina ao longo dos anos, no Brasil e no mundo, a “II Conferência 

Nacional de Saúde das Mulheres” (2017) coloca como centralidade ligada à saúde das 

mulheres, ações que possam garantir e assegurar acesso ao diagnóstico precoce, 

tratamento e reabilitação. Em seu documento final, apresenta os avanços ligados a 

garantias de direitos como a Lei 12.732/12 que prevê o acesso a tratamento em até 60 

dias após o diagnóstico e a ampliação da rede de tratamento em várias regiões do país, 

bem como, apresenta os desafios ainda vigentes ligados ao cumprimento efetivo das leis 

que garantem acesso e diagnóstico precoce pelas limitações de alcance da rede de 

atenção.  

Embora ambas sejam ações voltadas exclusivamente para o câncer, essas ações 

se apresentam, com estrema relevância, pela representatividade dessas políticas em 
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considerar como as mulheres são impactadas por sua mutilação e por seu desamparo 

frente ao diagnóstico de câncer de mama. Além disso, demonstra a necessidade de 

providências para atender as demandas de saúde de mulheres, incluindo as necessidades 

que estas suprem, e a vacância de sua posição cuidadora pela demora em encontrar 

tratamento também pode caracterizar um grande impacto social. 

2.4 – O câncer de mama: estratégias clínicas através dos tempos 

Segundo o INCA (2017), excluindo os tumores de pele não melanoma, o câncer 

de mama é o mais incidente em mulheres. A taxa de mortalidade por câncer de mama, 

ajustada pela população mundial, apresenta uma curva ascendente e representa a 

primeira causa de morte por câncer na população feminina, sendo ele definido como 

“um grupo heterogêneo de doenças, com comportamentos distintos” (INCA, 2017).  

 No Quadro 3 busca-se fazer um resumo histórico das ações voltadas para a 

prevenção e o controle do câncer de mama. Passando pelas concepções históricas que 

perpassam a doença ao longo de dois séculos, buscando destacar as principais Políticas 

desenvolvidas no Brasil para seu enfrentamento e diminuição de sua incidência e 

mortalidade.  

Quadro 3. Ações para a prevenção e o tratamento do Câncer de Mama 

SÉCULO/ANO FATOS HISTÓRICOS 

Século XIX - Câncer compreendido como doença feminina de importante estigma social por 

sua relação com a imoralidade; 

- Atribuição do surgimento do câncer de mama pela ausência de filhos; 

- Desenvolvimento de técnicas agressivas de ablação das mamas, com alto risco 

de mortalidade;  

- Lançamento do slogan “se precocemente detectado, o câncer pode ser curado”. 

1965 - Criação do primeiro mamógrafo pela indústria francesa. 

1971 - Chegada dos mamógrafos ao Brasil. 

1980 - Início das Ações de prevenção e combate ao câncer de mama. 

1984 - Criação do Programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher (PAISM). 

1990 - Criação do Programa Nacional do Controle do Câncer de Mama e Colo de 

Útero. 

1999 - Aquisição e destinação de mamógrafos para a rede pública para a prevenção do 

câncer de mama. 

2002 - Criação do Programa “Viva Mulher” visando à prevenção e combate ao câncer 

de mama, através da integração dos serviços de saúde.  
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2005 - Lançamento da Política Nacional de Atenção Oncológica, destacando a 

prioridade para a prevenção e combate ao câncer de mama – plano de ação ao 

combate de câncer de mama e colo de útero. 

2006 - Criação do Pacto pela Saúde, reafirmando o combate ao câncer de mama como 

prioridade à saúde da mulher.  

2008 - Criação do SISMAMA – para o gerenciamento de dados ligados ao câncer de 

mama. 

2012 - Lançamento da Lei 12.732/12 que prevê o início do tratamento oncológico em 

até 60 dias após o diagnóstico (Ana Amélia Lemos). 

2013 - Promulgação da Lei 12.802/2013 que prevê a realização da reconstrução 

mamária imediata à retirada do câncer de mama (Rebeca Garcia). 

2017 - II Conferência Nacional de Saúde das Mulheres – reafirmação da mamografia 

bienal para mulheres de 50 a 69 anos. 

2018 - Aprovação e Sanção Presidencial da lei de reconstrução mamária imediata ou 

assim que a mulher tiver condições;  

- Suspensão da portaria 2013 que limita o acesso de mulheres com 40 à 49 anos 

no SUS.  

Fonte: Lowy, 2015; Bifulco; Fernandes Júnior, 2014; Klingerman, 2002; Porto; Teixeira; Silva, 2013; INCA, 2011; INCA, 2012; 

BRASIL, 2002; BRASIL, 2008 e BRASIL, 2017.  

As ações de controle do câncer de mama tiveram um marco histórico em meados 

dos anos 1980, com o lançamento do Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM). Com a implantação do Programa Viva Mulher (2002), iniciou-se 

ações para formulação de diretrizes e estruturação da rede assistencial na detecção 

precoce do câncer de mama. Em 2005, o câncer de mama foi considerado como 

prioridade na Política Nacional de Atenção Oncológica e, em 2006, no Pacto pela 

Saúde, documento firmado entre os gestores do SUS.  

Embora seja mundialmente conhecido como uma doença que atinge ambos os 

sexos, até meados do século XX o câncer era visto como uma doença principalmente 

das mulheres (LOWY, 2015). Esta percepção está diretamente relacionada à forma de 

apresentação dos tumores que acometem as mulheres (câncer de mama e colo uterino) e 

por estarem relacionados ao órgão reprodutor, demonstrando que, historicamente, os 

cuidados à saúde da mulher sempre estiveram limitados à saúde sexual-reprodutiva.  

Antes da descoberta de mamógrafos (como relatado na seção 2.2) e tecnologias 

que auxiliassem no diagnóstico precoce, que passaram a permitir a detecção de tumores 

mínimos que não podiam ser “vistos” a olhos nus, os médicos tinham dificuldade em 

detectar a doença em órgãos internos. Assim, os tumores não aparentes eram 
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diagnosticados como os seus sintomas (ex. câncer de fígado era diagnosticado como 

icterícia), enquanto que os tumores de mama e de colo uterino, que apresentavam 

características dramaticamente marcantes por suas lesões, eram diagnosticados como 

câncer, a partir das características da doença. Para Lowy (2015), essa peculiaridade 

contribuiu para que a medicina relacionasse diretamente as neoplasias
1
 malignas às 

mulheres.  

 Além de aspectos biológicos, no século XIX, o câncer se apresentava como um 

estigma social, por estar moralmente ligado à promiscuidade ou a questões relativas à 

maternidade. Em relação ao câncer de colo, as práticas médicas consideravam-no como 

consequência de excessos sexuais ou das cicatrizes causadas por inúmeros partos. No 

caso do câncer de mama, atribuía-se seu surgimento à ausência de filhos, sendo 

exemplificado pela alta incidência em religiosas (LOWY, 2015). 

 Com os avanços ligados ao desenvolvimento de tecnologias médicas (anestesia, 

penicilina e transfusão sanguínea), que garantiram maior segurança para realização de 

procedimentos mais invasivos, o uso frequente de cirurgias mutilantes expressava 

questões que atravessariam os tratamentos aplicados. As relações com o poder médico, 

questões de gênero e o processo de opressão das mulheres, se expressavam de forma 

clara no seutratamento (BIFULCO; FERNANDES JÚNIOR, 2014). 

Lowy (2015) destaca que, com o aprimoramento de técnicas relacionadas ao 

tratamento com objetivo curativo, os cânceres caracteristicamente femininos ganharam 

respostas mutilantes com o objetivo de extirpar o “mal” causado pela patologia. Datam 

do século XIX, técnicas agressivas de ablação de útero e mama, em que mulheres eram 

submetidas a procedimentos com alto risco de mortalidade, sem contar com as 

morbidades envolvidas. 

Além de técnicas cirúrgicas, a autora destaca que, neste mesmo século, 

propagandas com o slogan “se precocemente detectado, o câncer pode ser curado” 

(LOWY, 2015. p. 19), situavam como responsabilidade da mulher sua atenção ao corpo, 

e com isso, sua participação ativa no desfecho de sua patologia.  Além da 

responsabilização, o slogan descaracterizava as implicações biológicas do diagnóstico, 

como se todos os tumores apresentassem atributos idênticos, garantindo que a detecção 

                                                             
1
Nome científico dado a formas irregulares de proliferação celular desordenada no organismo. As 

neoplasias podem ser malignas – câncer – ou benignas. 
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precoce fosse o indicativo de “sucesso” no tratamento. Estas campanhas ligadas aos 

tumores femininos apontavam para um otimismo que, muitas vezes, distanciava as 

mulheres das vulnerabilidades e incertezas do tratamento do câncer.  

Acompanhando a maior compreensão da complexidade do câncer de mama e 

suas especificidades, em 1965 a indústria francesa começa a produzir o primeiro 

mamógrafo (PORTO; TEIXEIRA; SILVA, 2013). O diagnóstico era realizado por 

exames de raios X inespecíficos. A partir da introdução dos serviços de mamografia, no 

“calendário da mulher cuidadosa”, se tornaria possível controlar o risco de câncer de 

mama (LOWY, 2015). Porto, Teixeira e Silva (2013) evidenciam que, no final dos anos 

1970, a comunidade médica ainda apresentava resistências importantes à realização do 

exame devido ao desconhecimento em relação aos níveis de radiação emitidos. Sua 

popularização entre os médicos se dá no Brasil, após a chegada dos mamógrafos em 

1971 e com a criação do PAISM em 1984. 

A partir dessas ações, foi criado o Programa Nacional de Controle do Câncer de 

Mama, em 1990, com o objetivo de oferecer, aos gestores e aos profissionais de saúde, 

subsídios para o avanço do planejamento das ações da doença, no contexto da atenção 

integral à saúde da mulher e da Estratégia de Saúde da Família como coordenadora dos 

cuidados primários no Brasil. Este programa visa, através das ações, reduzir a exposição 

a fatores de riscos, diminuir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida da mulher 

diagnosticada com o câncer de mama. As diretrizes e ações estratégicas propõem a 

promoção da saúde através do acesso à informação; prevenção primária, ligado ao estilo 

de vida (visto que estima-se que, por meio da alimentação, nutrição e atividade física é 

possível reduzir em até 28% o risco), e detecção precoce por meio do diagnóstico 

precoce e rastreamento. 

Para auxiliar nessas ações, criou-se o Sistema de Rastreamento de Câncer de 

Mama – SISMAMA – (2008), ferramenta para gerenciar as ações de detecção precoce. 

Os dados gerados pelo sistema permitem estimar a cobertura da população-alvo e 

qualidade dos exames, a distribuição dos diagnósticos, a situação do seguimento das 

mulheres com exames alterados, dentre outras informações relevantes ao 

acompanhamento e melhoria das ações de rastreamento, diagnóstico e tratamento. 

Nos anos 30 já se idealizava uma política sanitária de combate ao câncer, porém, 

a estruturação funcional e técnico-gerencial voltada para o controle do câncer de mama 
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inicia-se em 1999, com a aquisição e destinação de mamógrafos (KLINGERMAN, 

2002). Em 2005, a Política Nacional de Atenção Oncológica declara o controle do 

câncer de mama como prioridade fundamental nos planos estaduais e municipais através 

de programas de detecção precoce (visando impulsionar o diagnóstico precoce e 

rastreamento de base populacional em áreas de elevada ocorrência), o que se reafirma 

no ano seguinte, 2006, através do Pacto Pela Saúde (INCA, 2011), em sua dimensão 

Pacto Pela Vida (INCA, 2012). 

O Programa de Nacional de Controle do Câncer de Mama visa a redução da 

exposição a fatores de risco, melhora da qualidade de vida da mulher com câncer de 

mama e redução da mortalidade por meio das seguintes diretrizes e ações estratégicas: 

1- Promoção da Saúde (ações que atuem sobre os determinantes sociais); 2- Prevenção 

Primária(controle de fatores de risco); 3- Detecção Precoce (diagnóstico precoce, 

rastreamento, SISMAMA, Programa Nacional de Qualidade em Mamografia e 

aperfeiçoamento das ações de detecção precoce); 4- Tratamento (cabendo às secretarias 

estaduais e municipais organizar o fluxo de atendimento nas Unidades de Assistência de 

Alta Complexidade em Oncologia e nos Centros de Assistência de Alta Complexidade 

em Oncologia) e 5- Cuidados Paliativos (INCA, 2011). 

Outras diretrizes estratégicas foram propostas pelo Plano de Ação para o 

Controle dos Cânceres de Colo e de Mama 2005-2007. São elas: a) aumento de 

cobertura da população-alvo, com garantia da qualidade, b) fortalecimento do sistema 

de informação, c) desenvolvimento de capacitações, e d) estratégias de mobilização 

social e desenvolvimento de pesquisas (INCA, 2011). Desde então, ações como 

implantação do SISMAMA (2008), aumento da oferta de mamografias, publicação de 

documentos e recomendações para a redução da mortalidade por câncer de mama no 

Brasil vem sendo efetivadas (INCA, 2006). 

 Em 2012, o Ministério da Saúde estabeleceu a Lei 12.732/12, com a finalidade 

de garantir o acesso a pacientes com diagnóstico oncológico em tempo menor ou igual a 

sessenta (60) dias após a confirmação diagnóstica. A portaria foi criada pela senadora 

Ana Amélia Lemos. No ano seguinte, o Congresso Nacional aprovou a Lei 12.802/2013 

que obriga o SUS a realizar a cirurgia plástica de reconstrução imediata da mama em 

seguida à retirada do câncer. A autora do projeto de lei foi também uma mulher, a 
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deputada Rebecca Garcia. No final do ano de 2018, foi sancionada a lei de 

obrigatoriedade de reconstrução mamária. 

 As três últimas leis demonstram avanços em relação ao foco da produção de 

políticas, pois demonstram mudanças em relação a percepção das necessidades das 

mulheres frente ao câncer de mama. Tendo em vista que até então, as políticas e 

programas estavam voltadas para o câncer de mama e não para as mulheres com câncer 

de mama e suas necessidades.  

 Embora a incidência em mulheres mais jovens venha sendo crescente na 

população, empiricamente, em 2017, na II Conferência Nacional de Saúde da Mulher, o 

Ministério da Saúde reafirma a realização bienal da mamografia apenas para mulheres 

com idades compreendidas entre 50-69 anos como estratégia de prevenção primária ao 

câncer de mama. Caracterizando assim, as limitações do sistema de saúde frente às 

necessidades reais da população alvo.  

 No mesmo período em que a aprovação da reconstrução mamária com 

obrigatoriedade pelo SUS foi reafirmada e discutida no Congresso Nacional, a restrição 

ligada à realização da mamografia para a faixa etária de 50-69 anos foi revogada. A 

motivação para esta revisão tem sido o aumento da incidência do câncer de mama em 

mulheres na faixa etária compreendida entre 40-49 anos.  

Para além dessas importantes conquistas, cabe ressaltar a existência de um 

amplo e complexo conjunto de fatores que se relacionam com o processo diagnóstico e 

a continuidade do cuidado das mulheres com câncer de mama. Esta doença não está 

apenas relacionada com as características epidemiológicas elevadas, mas também a 

impactos relevantes na qualidade de vida e impactos econômicos e sociais a partir de 

seu diagnóstico.  

O câncer de mama, por sua relevância para a saúde publica no Brasil e no 

mundo, é um dos cânceres mais estudados, por sua heterogeneidade, e sendo alvo de 

múltiplas terapêuticas e protocolos de tratamento (BRASIL, 2018). É importante 

destacar, entretanto, que apesar de protocolos e diretrizes de tratamento apresentarem 

características detalhadas dos tumores e eficácia de resposta ao tratamento, estes não 

priorizam descrever ou considerar aspectos psicológicos e sociais durante o tratamento e 

acompanhamento das mulheres que são diagnosticadas.  



37 
 

A partir desta avaliação, diretrizes clínicas são criadas para atender as 

características da doença, negligenciando aspectos fundamentais que dimensionem as 

necessidades psicossociais daquelas que adoecem. Esses fatores que são subtraídos da 

“programação” terapêutica das pacientes apresentam impacto direto no modo como elas 

adoecem e como optam por aderir ou não aos cuidados prescritos. Consoante, suas 

características históricas e sociais, já referidas, o câncer é uma patologia ligada ao 

sacrifício e ao sofrimento pela agressividade de suas características biológicas como 

também pela hostilidade dos tratamentos para combatê-lo.  

As mulheres temem os efeitos deletérios do tratamento e a possibilidade de não 

poder cumprir com seu papel de cuidadora (este dado será mais ampliado no Capítulo 

3). No caso do câncer de mama, o tempo é o maior inimigo. Quanto antes for detectado 

e tratado, menores serão os efeitos mutilantes: desde o desaparecimento do nódulo por 

quimioterapia sem necessidade de cirurgia até a mastectomia radical com esvaziamento 

dos nódulos linfáticos da axila, porém o retardo na busca por cuidado tem garantido que 

até 70% das mulheres com diagnóstico de câncer de mama sofram cirurgias mutilantes, 

por sua demora no diagnóstico (CARVALHO et al, 2013).  

 Apesar da descrição de políticas e Programas que salientem as diferenças e 

especificidades voltadas à saúde da mulher, com o principal destaque para as ações 

voltadas para o câncer, a avaliação destas comparadas a realidade e estatísticas 

epidemiológicas do Brasil, torna-se relevante ressaltar que as mesmas não tem se 

apresentado como suficientes para reduzir ou prevenir que estas continuem 

acontecendo. A continuidade de situações evitáveis que colocam em risco a saúde das 

mulheres, em consequência da falta de informação, pois são praticamente inexistentes 

as campanhas institucionais do Ministério da Saúde e de governos estaduais e 

municipais de prevenção do câncer de mama na mídia oficial que extrapolem o 

“outubro rosa”, de questões ligadas ao acesso e a qualidade dos serviços ofertados 

evidencia a necessidade de avaliação e reelaboração destas para que possam atuar como 

estratégias eficazes na redução dessas desigualdes e inequidades. 

 Atualmente, pode-se afirmar que o câncer de mama é uma doença curável, 

clinicamente, sobretudo se detectada precocemente. Os dados do Instituto de Câncer 

(INCA, 2017) revelam que um tumor de até 1cm tem 95%; de 1 à 2 cm tem 85%; de 2 à 

3 cm tem 60% e de acima de 3 cm tem 30% de chances de cura. Atualmente, as 
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estratégias clínicas mais avançadas de enfrentamento da doença vão desde o estudo 

genético para verificar necessidade de quimioterapia, imunoterapia até terapêuticas 

personalizadas para cada caso, evitando efeitos secundários deletérios.  No entanto, 

Ginsburg et al (2017) em um estudo global sobre câncer de mama e de colo de útero, 

encontram que, em regiões com escassos recursos (entre elas, o Brasil), com sistemas de 

saúde frágeis e fragmentados, o câncer contribui para o ciclo da pobreza. Os principais 

achados dos autores, em relação ao câncer de mama, são: 

a) No mundo, a maioria das mulheres que morrem de câncer de mama vive em países de 

baixa e média renda. Esta situação é uma tragédia amplamente evitável para centenas de 

milhares de mulheres e suas famílias. 

b) A maioria das mulheres que desenvolvem câncer de mama ou de colo do útero em 

um país de alta renda sobreviverá; o oposto é verdadeiro para as mulheres na maioria 

dos países de baixa renda e muitos de renda média. 

c) Espera-se que a incidência de câncer de mama aumente rapidamente com o 

desenvolvimento humano. 

d) Os esforços globais, especialmente nos últimos anos, levaram a melhorias 

substanciais nos resultados de saúde materna. Esforços semelhantes são urgentemente 

necessários para abordar o câncer de mama e do colo do útero, que tiram a vida de três 

vezes mais mulheres a cada ano do que as complicações da gravidez (ex. mortalidade 

materna). 

Ao descrever os principais documentos que norteiam a elaboração das políticas 

de saúde voltadas para as mulheres no Brasil, é importante ressaltar o quanto a 

perspectiva de gênero, fruto de investimento de movimentos sociais e da academia, são 

fundamentais para a construção de ações que atendam as necessidades de saúde de 

mulheres dentro de suas necessidades e especificidades. Embora sua importância seja 

constatada, enquanto ferramenta para compreender as relações de saúde, gênero ainda é 

uma categoria pouco explorada na formação de profissionais de saúde, o que acarreta a 

reprodução de práticas que excluem essa perspectiva. 

O próximo capítulo adentrará na perspectiva de gênero, a fim de compreender o 

paradoxo câncer de mama: alta curabilidade versus alta mortalidade. 
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CAPÍTULO 3: GÊNERO E SAÚDE 

Neste capítulo será apresentado o conceito de gênero, sua relevância para a 

compreensão de padrões sociais estabelecidos para mulheres e homens a partir desta 

perspectiva. Ao descrever estas normas, buscaremos centrar o cuidado enquanto norma 

social, destacando a teoria do cuidado enquanto prática democrática e o seu impacto 

social no adoecimento da mulher.   

3.1 – Gênero: uma dimensão para análise do cuidado 

Historicamente, a mulher ocupa o lugar de responsável pela família, 

principalmente no que tange ao cuidado familiar. Mesmo com as mudanças nos 

paradigmas relacionados à sua posição social, especialmente o ingresso no mercado de 

trabalho, é a mulher que ainda desempenha tarefas de administração doméstica e 

cuidado dos filhos, seja realizando-as diretamente ou certificando-se da sua realização.  

Estas afirmações ainda soam como universais relacionadas ao papel de gênero 

tradicional feminino (CARVALHO; CAVALCANTE; ALMEIDA; BASTOS, 2008). 

Para a análise do processo de constituição social ligado à mulher, faz-se 

necessária, a consideração de uma categoria, que, embora emergente apenas no século 

XX, tem por interesse inquirir as conformações sociais que contribuíram para a 

configuração das relações sociais ao longo da história: “Gênero”. Esta categoria não se 

limita apenas a condições históricas para a construção de papéis femininos e 

masculinos, mas considera as desigualdades que se estabelecem cultural, social, 

sexualmente e quanto ao desenvolvimento de possibilidades estratégicas para que estas 

disparidades possam se equivaler à medida que são pensadas (CARREIRA, 2004). 

A categoria gênero não se limita a demarcar (definir-se como) diferenças de 

caráter físico; (esta) estabelece uma maneira de se referir à forma de “organização social 

da relação entre os sexos” (SCOTT, 1989, p.7) sendo entendida gramaticalmente como 

uma possibilidade de classificação dos fenômenos, como um acordo coletivo que está 

para além de definições objetivas e características definidas a priori. A proposta é que 

gênero seja uma categoria que viabilize a apreensão de fatores sociais, políticos e 

históricos, para assim dar conta daquilo que escapa na construção de “normas” diante 

das desigualdades em busca da equidade entre os sexos. Esta apresenta-se também 

como forma de refletir sobre as relações de poder que se colocam sobre as mulheres e 
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sobre as representações do feminino que culminam na subordinação destas concepções 

que se encerram nas relações sociais (BATISTA, 2014). 

Embora seja uma categoria permeada pela “naturalização” constituída pelo senso 

comum ligada ao sexo, gênero se apresenta como um construto social, político e 

econômico, ordenado por desigualdades e privilégios (CASTRO, 1992). As lutas 

feministas iniciadas na década de 60 apresentavam como objetivo a igualdade na 

diferença sexual (GIFFFIN, 2002), em busca de uma equiparação diante das 

especificidades de homens e mulheres em suas relações sociais a partir de suas 

diferenças. 

O conceito de gênero foi incorporado pelo feminismo, na década de 1970, na 

tentativa de explicar o estabelecimento destas relações e como forma de luta contra as 

conformações sociais que se estabeleceram para homens e mulheres ao longo dos 

séculos. Para compreender este processo, foram desenvolvidas diversas correntes 

teóricas, as quais estão baseadas em linhas filosóficas variadas, buscando estabelecer o 

conhecimento em torno desta categoria como fator histórico e social. 

A utilização da categoria gênero em saúde trata das relações sociais em que 

homens e mulheres ocupam posições diferentes, além de colocarem ambos em posição 

de cuidado também diferenciadas. É a partir desta perspectiva que a categoria emerge 

como esfera de análise para pensar quais modelos sociais estão implicados no que se 

refere aos cuidados em saúde na tarefa constituída e delegada à mulher de cuidar 

quando esta deve ser alvo de cuidado e atenção por estar adoecida.  

A saúde de mulheres e homens não só é diferente como desigual. Diferente 

porque há fatores biológicos (genéticos, hereditários, fisiológicos, etc) que se 

manifestam de forma distinta na saúde e nos riscos de enfermidade, que muitas vezes 

são negligenciados pelos padrões androcêntricos desenvolvidos nas ciências da saúde. 

Desigual porque há outros fatores, que em parte são explicados pelo gênero, e que 

influenciam de maneira injusta com a saúde das pessoas (ROHFLS; BORREL; 

FONSECA, 2000).  

Segundo Ferraz e Kraiczyk (2010):  

(...) ao atribuir significados para a diferença sexual, categorizando e 
valorizando diferentemente atributos femininos e masculinos, as mais 

diversas culturas e sociedades transformam a diferença sexual em 
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desigualdades que se expressarão em todas as dimensões da existência 

humana, inclusive nos modos de adoecer e morrer. 

 

No campo da saúde coletiva, a categoria gênero ganha relevância por sua 

complexidade e permeabilidade no modo como as pessoas, em especial mulheres, 

vivem e lidam com as questões de saúde. Sendo assim, sua utilização se destaca na 

análise de eventos de saúde por estar relacionada ao conceito de determinação social do 

processo saúde-doença (VILELA; MONTEIRO; VARGAS, 2009).  

Tradicionalmente, em saúde, é utilizado para delinear um tipo de compreensão 

social com seus atributos e características pertencentes aos sujeitos que de alguma 

forma serão alvo dos programas (VILELA; MONTEIRO; VARGAS, 2009). Assim, 

dentro da história da construção do cuidado, a noção de gênero emergiu e, foi 

englobada, como forma de identificação de um processo histórico e cultural, que se 

constitui e marca a posição que a mulher ocupa, em diversas políticas, como detentora 

da responsabilidade do cuidado nas circunstâncias mais variadas.  

O papel social feminino ao longo da história passou por inúmeras 

transformações, porém no que diz respeito ao cuidado da família e dos filhos sempre 

esteve atrelado à figura materna como parte da própria essência feminina. A ideia de 

“natureza feminina” corrobora para a difusão da máxima de que a mulher nasce e cresce 

para desempenhar o papel de cuidadora das crianças e do bem estar da família. Aquela 

que tem como função primordial zelar pelo lar, como uma tarefa instintiva 

(BADINTER, 1985).  

A naturalização do papel da mulher enquanto cuidadora foi fortalecida pela 

mudança do regime econômico, destacando-se no período mais embrionário do 

capitalismo. Com o fortalecimento do sentimento de família no Antigo Regime e a sua 

“disseminação” para todas as classes no fim do século XIX, esta se afirma como um 

valor universal, como uma das tecnologias que irão incidir sobre o corpo, visando o 

maior controle social, sendo o método principal para o desenvolvimento da qualidade de 

vida e potência da nação. Esta passa a ser a “esperança” para um mundo melhor 

(DONZELOT, 1986).  

Os estudos sobre a maternidade têm sido privilegiados nas pesquisas feministas, 

pois é a partir do reconhecimento da mulher como detentora do “poder” de reprodução 

que começa a surgir o interesse em relação às diferenças entre os sexos e, ainda, 
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apontam-se caminhos pelos quais varias correntes vão se desenvolver. Feministas mais 

radicais vão enxergar a maternidade como forma de “opressão feminina” e que o 

controle sobre ela seria a forma de se desvencilhar das conformações sociais machistas. 

Já em outras correntes feministas, a maternidade é recuperada como um trunfo do qual a 

mulher, e só ela, é capaz de se vangloriar, sendo esta (a maternidade) um elemento de 

empoderamento, trazendo como principal questão a equidade quanto às 

responsabilidades entre os sexos (SCAVONE, 2001).  

No início do século XIII o reinado da autoridade paterna era indubitável, sendo a 

mãe ocupante do mesmo grau de (des)prestígio que os filhos, estando sob a tutela do 

marido. Para corresponder a esta estrutura de organização do organismo familiar, 

proposta socialmente, existem finas linhas as quais dividem e demarcam as peças de um 

mecanismo que visa à constituição de relações que contribuiriam para o bom 

funcionamento dos regulamentos sociais. Esta composição iria integrar o espaço 

familiar para que pudessem ser reproduzidas nas relações sociais de maneira geral 

(DONZELOT, 1986).  

Nos séculos seguintes, a ideia de maternidade como atributo fundamentalmente 

feminino é reforçada e difundida para a população, em geral, como a forma natural da 

mulher expressar sua feminilidade e beleza. A incorporação do “ser mãe” na 

valorização da figura feminina destaca-se, neste período, como a atribuição mais 

relevante vinculada à identidade da mulher (FREIRE, 2009). Dentro desta conjuntura 

social, a mulher passa a ocupar outra posição, a partir da condição de ser mãe. 

A mudança de status ligada à nova posição da mulher na família e na sociedade 

não se deve ao resultado da diluição do patriarcado. A divisão entre público e privado a 

partir da expansão do capitalismo (Séc. XIX) trouxe consigo o peso do cuidado receber 

a condição de papel secundário em um Estado voltado para economia. A política era 

algo que acontecia no público e o cuidado era algo que acontecia no privado. A 

ideologia das esferas separadas também dividiu homens e mulheres em ‘tarefas’ 

distintas: Ao homem o espaço público, onde a política acontece, e a mulher o espaço 

privado, onde o lar é a sua esfera de atuação (TRONTO, 2013).   

Esta mudança acontece a partir da necessidade de cultivar a prole saudável, 

reduzindo a mortalidade neonatal e infantil para a consolidação de um Estado-Nação. 

Essa “nova” mãe apresenta concepções distintas das que marcaram esta função nos 
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séculos anteriores. Estas concepções renovadas eram vistas como provas de amor 

encontrando, nas palavras de Badinter (1985), a justificativa para a nova percepção para 

o ser mãe, a difusão da noção de que “a mulher aceita sacrificar-se para que seu filho 

viva, e viva melhor, junto dela” (p. 202).  

A partir desta nova concepção, a mulher foi, progressivamente, ganhando maior 

representatividade no ideário social, ocupando agora a função de “responsável pela 

casa, por seus bens e suas almas, a mãe é sagrada, a ‘rainha do lar’” (BADINTER, 

1985, p. 222) Com base nesta máxima, adquirindo novas responsabilidades, a mulher 

passa a ocupar um lugar de maior prestígio e autoridade e herda maior poder diante do 

marido, saindo da posição similar à importância dos filhos, conquistando novo status no 

espaço doméstico.  

De forma sedutora, esta posição se apresenta como ópio social para satisfazer a 

lacuna presente nos “lares”, a partir desta necessidade de “formar” bons homens e 

mulheres para uma sociedade que pudesse se constituir enquanto nação. Ampliando esta 

condição, mulheres tornam-se úteis ao garantir o funcionamento da esfera micropolítca 

para potencializar o desenvolvimento da esfera macropolítica, seduzidas pela ideia de 

poder e função social. 

No que se refere ao espaço público, na tentativa de conciliar a prática doméstica 

com um trabalho fora do lar, à mulher tinha como justificativa a extensão da 

maternidade para além do espaço privado no desempenho de tarefas de cuidado. 

Ocupações como o magistério e a enfermagem, permitiram as mulheres realizar a 

“maternidade espiritual” sendo esta uma forma de elevação da figura feminina, tendo 

em vista ser ainda mais nobre que a maternidade biológica (FREIRE, 2009).  

Há que se destacar que o movimento de saída, exclusiva, dos espaços privados 

para os espaços públicos, é conduzido por uma das normativas mais naturalizadas do 

papel de gênero. Ao ocupar funções de cuidado no espaço público, a mulher, ao mesmo 

tempo em que se distância da esfera privada, naturaliza sua função cuidadora como 

exercício instintivo frente às necessidades.  

A partir das expectativas sociais ligadas a mulher e a associação direta entre 

cuidado e a maternidade, colocar esta em posição de cuidadora é atribuir a ela condição 

de desigualdade pela sua naturalização. Associar o fenômeno do cuidado à mulher e ao 

espaço privado, torna-o centralizado no sujeito que cuida, negligenciando este em esfera 
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social e política. Assim, a invisibilização da capacidade de perceber necessidades do 

exercício desta tarefa e o impacto de sua ausência, transformam as incumbências de 

cuidado em atividade menosprezada e estritamente privada. 

Ao descrever essas importantes reflexões, é necessário destacar um ponto 

relevante: o cuidado se apresenta na sociedade ainda com o viés de gênero. Além da 

complexidade que esta perspectiva envolve, o cuidado também estará atravessado por 

questões das formações sociais, culturais, raciais (etnia/cor) e de classe (TRONTO, 

2013). Negligenciar a perspectiva da interseccionalidade seria reproduzir, mais uma 

vez, um modelo que distância a produção científica das práticas e experiências sociais. 

Porém, neste estudo daremos enfoque à lente de gênero por compreender o cuidado 

como um termo diretamente relacionado à “figura feminina” e aos “encargos” da 

mulher.  

O conceito de gênero extrapola a dimensão sócio histórica, configurando-se 

como “uma relação antagônica entre dois grupos sociais, instaurada em torno de um 

sistema de disputa. É uma relação de produção material e ideal” (KERGOAT, 2010, p. 

94). Essas relações, se estabelecem a partir dessa dimensão de distinção e submissão, 

tendo como base o trabalho subjetivo. Porém, este envolve, em níveis importantes, a 

divisão sexual, social e racial, em especial, no que se refere ao trabalho de cuidado, por 

estar atrelada a um conjunto de práticas sociais que se estabelecem a partir desta 

disputa.  

Para Badinter (1985) colocar a responsabilidade do cuidado como tarefa 

exclusivamente feminina e coluna principal do papel social de gênero, atribuindo-a ao 

amor materno, apenas realocou a palavra instinto nas características que seriam 

atribuídas às contingências do amor. Assim, coloca-se o amor como uma 

responsabilidade do provimento no cuidado do outro, apagando da consciência as 

conjunturas sociais que produziram tal realidade, reforçando a naturalização dessa 

tarefa. 

3.2 – O trabalho de cuidado “generificado” 

O conceito de cuidado está relacionado com o de práticas sociais e discurso 

ideológico, de forma articulada. O uso do termo cuidado está disseminado em nosso 

horizonte histórico; porém, aos nos referirmos a ele, não podemos colocá-lo como um 

conceito único, pois este abarca múltiplos significados e facetas. Cuidado pode ser 
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entendido a partir de dimensões complexas, consistindo em uma atividade que não só 

busca atender um conjunto de necessidades da pessoa ou de um grupo de pessoas, mas 

inclui também o cuidado de si (MARCONDES, 2017). Nesta medida, cuidado está 

ligado a tarefas objetivas assim como as tarefas subjetivas, relacionando-o aos afetos e 

emoções experimentados por quem cuida e por quem é cuidado.  

Pensar sobre a natureza do cuidado é também debruçar-se sobre a complexidade 

das relações que se estabelecem a partir dele, inclusive, enquanto desafio democrático.  

Não está apenas ligado ao cultivo de relacionamentos ou a tarefas subjetivas, mas 

também requer ações práticas ligadas ao trabalho físico, mental e de manutenção dos 

corpos, que implica, muitas vezes, na execução do trabalho “sujo” (limpar, arrumar, 

cozinhar...) (TRONTO, 2013). Ao ocupar esse distanciamento entre público e privado, 

com a valorização do que é público, o trabalho de cuidado torna-se tarefa de menor 

prestígio.   

O trabalho de cuidado é socialmente compreendido como “trabalho de amor” 

(TRONTO, 1997), o que diz sobre a perspectiva de sua naturalização e sua pouca 

relevância no que toca as considerações quanto ao seu valor social. Ao destacar este 

aspecto ligado à condição de moral e virtude, o trabalho de cuidado torna-se 

naturalizado e inerente ao fazer feminino.  

Cuidar se coloca como elemento central na vida humana, ou seja, em alguma 

medida todos precisamos de cuidados, por isso a importância de considerá-lo como um 

elemento relacional, pois todos somos vulneráveis à condição de cuidar e ser cuidado. 

Ao descrever uma ética feminina do cuidado, Tronto (2013) questiona o quanto o 

estabelecimento desta dimensão se apresenta como prática democrática, pois as 

atividades realizadas no âmbito privado são representadas no imaginário social como de 

menor valia.  

Seja na função diretamente relacionada à execução de tarefas de cuidado ou em 

seu planejamento, mulheres ocupam o encargo de realizar essas atividades, com 

justificativas vinculadas à naturalização desta posição. Assim, atribuir socialmente 

ocupações às características femininas estereotipadas pelo “mito” do amor materno, 

reforçam padrões de comportamento social ligados aos cuidados onde homens se 

tornam menos capazes de cuidar. Em sua fala, durante a conferência “La dimensión de 

género en las Políticas Públicas de Cuidado”, ocorrida no Primeiro Congresso Latino-



46 
 

americano de Estudos de Gênero e Cuidado – Uruguai, 2018 - Gerardo Miel afirma que 

nos países onde a licença paternidade pode ser partilhada entre mulheres e homens, o 

maior sentimento percebido pelos homens é o medo de cuidar e fazer algo errado e, em 

consequência, colocar a criança em risco
2
, esta constatação corrobora para a noção de 

“incapacidade” ligada ao cuidado masculino.  

Em todas as dimensões desse fenômeno, sua acepção expressa à condição de 

ação ou disposição, movimento em direção a algo. Ao destacar essa condição, dispor a 

tarefa de cuidado como natural implica em ter suas atenções dirigidas para fora, 

acarretando um complexo emaranhado de noções, em que abrir mão de si mesma é a 

condição de “sacrifício” para qual a mulher, e só ela, está destinada a partir da 

maternidade. 

Tratar o cuidado em uma perspectiva “generificada” não significa que este seja, 

exclusivamente, realizado pela mulher com maior excelência na perspectiva biológica 

pela condição de gerar e dar a luz, ou que homens não possam exercer sua função 

cuidadora de forma eficaz e afetuosa. Porém, ao assumir tal visão, tem-se como objetivo 

tornar claro que as construções atuais para a feminilidade e a masculinidade facilitam e 

direcionam o pensamento de que mulheres são mais aptas a assumir responsabilidades 

de cuidado que homens (TRONTO, 2013).  

A ideologia patriarcal se apresenta como estruturante da lógica do cuidado 

ligado ao modo de produção capitalista ocidental, relacionando-o a figura feminina, 

naturalizando seu exercício pelas funções ligadas a reprodução da espécie, tendo como 

elementos produtores de maior opressão a modulação de sentimentos como amor, 

abnegação e preocupação com o outro como condição a inata a mulher (MARCONDES, 

2017). Destacar estes aspectos demonstra a relevância de atentar para a acumulação de 

tarefas de cuidado, tendo como princípio o que é esperado para mulheres a partir da 

naturalização do cuidado enquanto papel feminino atrelado à função de reprodução. 

Ao apresentar características de gênero do trabalho de cuidado, Tronto (1997) 

inaugura duas condições para este: “cuidar com” e “cuidar de”. Essa diferenciação se 

estabelece a partir da distinção entre os objetos de cuidado. Segundo a autora, “cuidar 

com” está referido a objetos menos concretos, uma forma geral de cuidado sem 

                                                             
2 Notas da autora. 
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compromissos especificados. Já “cuidar de” está atrelado a objetos específicos, onde os 

cuidados são centrais, apresentando como característica uma ótica relacional.  

O “cuidado de” implica em um tipo especifico de responsabilidade e 

compromisso contínuo, que está ligado a responder necessidades especificas 

multidimensionais de outro. Este modo localizado especialmente na família onde as 

responsabilidades de manutenção e funcionamento estão relacionadas à figura feminina. 

Assim, o “cuidado com” é característico ao que é esperado pelo papel social dos 

homens e o “cuidado de” ligado às mulheres.  

Ao passo que o cuidado se constitui e é constituído como prática social, há o 

estabelecimento de uma espécie de institucionalização, que demarca as desigualdades 

de gênero, raça e classe, onde o ato de cuidar não é apenas voluntário e despretensioso, 

mas sim cercado de normas, regras, saberes e discursos que o coadunam a esses 

princípios sociais (MARCONDES, 2017). As relações sociais de sexo estabelecidas 

quando se entende que há tarefas “naturalmente” destinadas as mulheres, estabelecem a 

possibilidade de redução dos modos de viver (KERGOAT, 2009).  Esta separação 

permeia as relações e transforma construções sociais em condições instintivas, 

restringindo o campo de relações ao prescrito. 

Sob o aspecto moral, o cuidado se estabelece através de virtudes para que este 

ocorra de maneira adequada, ou seja, se estabelecem normas e parâmetros para se 

qualificar um “bom” cuidado, refletindo sobre as obrigações sociais atribuídas a quem 

cuida e quem exerce essa função (TRONTO, 1997). Ao descrever o cuidado como 

atribuição moral, configura-se que haja um método adequado de realizar tal tarefa, 

enfatizando que parte central do cuidado é a capacidade de atenção aos outros. Ao 

indicar que o cuidado será oferecido a outrem, uma nova norma moral é construída: a 

condição de abnegação ligada a este exercício. Cuidar do outro implica em não ocupar-

se consigo mesma.  

A partir desta afirmação, torna-se claro que as questões ligadas ao diagnóstico 

precoce, adesão terapêutica a cuidados de saúde programados, tem o cuidado de outros 

como condição central relacionado à perspectiva moral do que é “o bom cuidar é cuidar 

do outro”. Assim, não é incomum que mulheres priorizem as necessidades de seus 

objetos de cuidado em detrimento de suas necessidades de saúde, ou que transformem 

suas necessidades de saúde em ação altruísta pelo cuidado do outro. Esta reflexão 
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contribui para compreender como se estrutura a lógica do cuidado em relação à 

perspectiva de gênero que vem resultando em negligência seletiva praticada pelas 

mulheres quando estas seriam os alvos de cuidado.  

As relações de cuidado estão congruentes com os discursos ideológicos 

constituídos, e que se constituem, em torno das expectativas correspondentes às normas 

sociais estabelecidas para as mulheres a partir do patriarcado (MARCONDES, 2017). 

Estas ideologias têm suas características associadas ao “familismo” e ao “maternalismo” 

como normas específicas de cuidado como feminino, associando o bem estar familiar 

pela construção histórica de que a mulher ocupa o espaço privado e, portanto, cuida da 

família e do lar, assim como naturaliza atributos ligados pela condição natural da 

maternidade, justificando-os pelas funções biológicas.  

Esta condição de “abdicação de si” pode conter um alto preço a quem cuida, pois 

a circunstância de abrir mão de suas necessidades de cuidado, em especial de saúde, 

para atender as questões de outro sob a perspectiva moral, conduz a mulher a múltiplas 

inequidades em saúde. Visto que esta condição de naturalização da função cuidadora 

agrega sofrimentos complexos e prejuízos quanto ao autocuidado, a relação que as 

mulheres estabelecem no exercício das funções de cuidadoras pode contribuir para 

alterar o prognóstico de uma doença.  

Cuidar de si desafia esta concepção moral do cuidado abnegado, assim, é 

confrontado com os princípios e regras morais estabelecidas. Nas palavras de Tronto 

(1997) “o perigo é que cuidar, que é essencialmente não racional, pois exige um 

envolvimento intrínseco e um deslocamento da motivação, pode gradual ou 

abruptamente ser transformado em uma solução abstrata de problemas” (p.197). 

Uma abordagem sob a ótica de estudos feministas busca ampliar os significados 

de cuidar de outros e cuidar de si. Partindo do reconhecimento desta tarefa enquanto 

condição que tem sido subjulgada ao modo de produção social patriarcal, este enfoque 

se apresenta como possibilidade para reflexão em relação a subvalorização desta 

atividade como característica que contribui para o modo como mulheres se apresentam e 

se reconhecem no mundo. 

O trabalho não remunerado ligado a estas tarefas compreendidas como 

genuinamente femininas, continua sendo negligenciado quando se trata de invisibilizar a 
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“dupla jornada de trabalho”. Mesmo com a mudança no perfil da população, onde 

mulheres assumiram um novo lugar na renda familiar, a realização e/ou ordenação das 

tarefas de cuidado permanecem associadas à mulher que se divide na função de 

cuidadora e provedora (GIFFIN, 2002).  

Porém, é necessário ressaltar que, em uma perspectiva conservadora, a ideia de 

que o papel reprodutivo feminino determina seus papeis políticos e sociais é 

naturalizada na sociedade patriarcal (TRONTO, 2013). Com isso, mulheres, em todo o 

mundo, apresentam força de trabalho desproporcional, pois, estão sempre atreladas a 

trabalhos domésticos e tarefas de cuidado. 

Além das questões ligadas ao gênero, em si, o trabalho de cuidado relacionado 

às questões de classe social e renda se apresentam claramente presentes, pois, mulheres 

das classes mais abastadas deixaram de ocupar a função direta de cuidar e exercer 

tarefas de cuidado com sua inserção no mercado de trabalho, abrindo espaço para 

mulheres das classes de menor renda para ocupar esse espaço. Ou seja, as mulheres das 

classes mais altas se tornaram dependentes dos cuidados de mulheres das classes mais 

baixas se eximindo a tarefa direta de cuidado, embora o tenha delegado a outra mulher, 

que ao contrário desta, não pode ausentar-se desta função de cuidado, ainda que 

parcialmente. 

 Ao destacar a relevância da posição da mulher no que diz respeito a sua 

posição enquanto cuidadora e as sobrecargas desta relação com sua condição em 

necessitar de cuidados em alguma medida torna-se fundamental ressaltar as 

especificidades do impacto do câncer de mama permeada por esta perspectiva do 

cuidado “generificado”.  

 

3.3 – Câncer de mama: apontamentos sobre o paradoxo da alta mortalidade x alta 

curabilidade 

Este arranjo historicamente construído se desestabiliza quando a mulher adoece. 

O lugar de cuidadora sofre alterações e deslocamentos, passando ela a ser alvo de 

cuidado, ou seja, a mulher passa a ocupar o lugar de alguém que demanda cuidado 

(PORTELLA, 2014). Além disso, as funções anteriormente desempenhadas por ela 

passam a ser tarefa de outrem. 

O câncer de mama, por ser o tipo mais incidente na população feminina, com 

suas especificidades, torna-se objeto privilegiado de investigação com fins de se 
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conhecer as implicações que provoca na vida de mulheres diagnosticadas. Ressalta-se, 

em particular, a necessidade de compreender as relações que se estabelecem a partir da 

trajetória das mulheres na busca por cuidado e as funções sociais que esta passa/deixa 

de ocupar. 

Dentro deste processo, a identidade feminina é abalada; nesta enfermidade o 

órgão afetado (mama), ainda que não se trate de mastectomia total, está associado ao 

prazer e a vida. Sendo este o símbolo da feminilidade e saúde. Além das mudanças 

biológicas que ocorrem em consequência do tratamento, o câncer traz mudanças em 

relação à postura de vida como descrito por Vieira, Lopes e Shimo (2005) no que diz 

respeito à condição passiva que a mulher passa a ocupar, já que torna-se dependente, de 

certa forma, do cuidado de outras pessoas.  

Este aspecto está relacionado à mudança na posição de cuidadora, ainda que 

temporariamente, sendo ela descrita como dúbia, pois por um lado a mulher se sente 

segura e acolhida pela família e/ou amigos, mas por outro deixa de ocupar um lugar que 

sempre foi desempenhado por ela, tendo a sensação de “inutilidade”, sendo ela 

“substituída” por alguém mais ou menos capacitado naquele momento (MOLINA; 

MARCONI, 2006). Com isso, não é incomum encontrar no discurso das mulheres 

queixas de que outros sejam incapazes de desempenhar suas tarefas: não sabe cuidar das 

crianças direito, não lava a louça direito, não lava a roupa direito, não faz comida 

direito, etc. 

Ainda quando está doente, pela insegurança da substituição ou apenas pela 

naturalização da condição de cuidadora, as mulheres sentem a necessidade de continuar 

desempenhando “seu” papel. Quando descrevem a situação em que são cuidadas pela 

família, em geral, o fazem com muito apreço e lisonjeio, pois para elas isso representa 

segurança e força para enfrentar o tratamento (SALCI; MARCON, 2008). Embora seja 

ela o foco, a mulher, ainda que na condição de doente, demonstra a preocupação com o 

estado emocional da família exercendo sua figura de cuidado no que se relaciona aos 

aspectos emocionas dos envolvidos diretamente no tratamento. 

A relação com sua rede social é alterada pelo tratamento e pela autoimagem. A 

condição do diagnóstico de câncer de mama traz consigo a dimensão que está para além 

do puramente biológico. O sofrimento emergente desta enfermidade engloba 

representações e significados que impactam diretamente na função social da mulher, na 
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sua imagem corporal e nas relações interpessoais (SILVA, 2008). As modificações 

físicas decorrentes do adoecimento que resultam do tratamento, o medo da recaída e o 

temor da morte são considerados como fatores geradores de mudança na relação da 

mulher consigo mesma e com os outros.  

Com as mudanças desencadeadas pelo adoecimento, emergem questões 

recorrentes no processo de adoecer ligado ao gênero feminino, em especial seu papel 

social de cuidadora consolidado pelas atribuições relacionadas à maternidade e a 

construção do ideário social quanto à figura materna. Essas mudanças contribuem para 

alterações na economia emocional constituída ao longo da história por se configurar 

pela valorização das necessidades dos outros (BORDO, 1997). 

 Ao constatar que o câncer de mama abarca especificidades ligadas a sua 

histologia e particularidades genéticas, ainda sim é conhecido pelo meio científico que 

este é um dos cânceres de melhor prognóstico. Porém, paradoxalmente, ele se apresenta 

como o responsável por 15% das mortes por câncer no mundo (GINSBURG et al, 

2017). A constatação desta realidade se apresenta como contraditória, uma vez que, ao 

se deparar com as estatísticas de mortalidade, mesmo sendo ele o mais “curável”, é 

também o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. 

Ao destacar esses aspectos, faz-se necessário compreender as questões de acesso 

ao sistema de saúde; porém, estes limites não são os únicos responsáveis por garantir 

essa posição ao câncer de mama. Aspectos ligados ao modo como as mulheres lidam 

com seus corpos e com as concepções de cuidado estabelecidas socialmente para a 

figura feminina tem influências importantes quanto ao modo como essas escolhem se 

cuidar.  

Em seu artigo de revisão Assis e Mamede (2016) destacam o perfil das mulheres 

atendidas no Sistema Único de Saúde em relação à adesão a mamografia periódica, 

ressaltando a metodologia adotada pelo programa dividindo-a pelo modo como é 

previsto pelo sistema que essas mulheres busquem pelo exame. O rastreamento pode 

obedecer a dois regimes: oportunístico e organizado. A principal diferença entre eles se 

estabelece pela forma de “convocação” para a realização do exame. No primeiro, a 

apresentação é voluntária; já no segundo, a mulher é notificada para a realização do 

exame.  



52 
 

Embora seja um câncer que acomete com maior freqüência, a população 

feminina com maior escolaridade e maiores níveis sócio econômico, o câncer de mama 

ainda mantém maiores taxas mortalidade em mulheres de menor renda e baixa 

escolaridade (ASSIS; MAMEDE, 2016). A observação desta condição nos leva a 

refletir que não apenas questões de acesso aos serviços de diagnóstico precoce e 

tratamento interferem no prognóstico desta doença, mas também fatores 

socioeconômicos e culturais. 

 Destaca-se ainda a ausência de dispositivos de suporte social (creches, escolas 

de tempo integral, flexibilização do acesso a exames, cuidadoras profissionais) que 

facilitem o acesso aos exames e ao tratamento, entendendo que a função cuidadora 

exercida pela mulher, em especial as de baixa renda, atuam como fatores que 

contribuem para que esse perfil populacional seja o maior “alvo” mortal do câncer de 

mama. Embora esta realidade se apresente com maior frequência, as políticas de 

prevenção ao câncer se restringem a escassas campanhas com o foco exclusivo na 

conscientização ligada a informação, sem compreender que fatores mais complexos que 

atravessam as condições de cuidado das camadas menos favorecidas, destacando a 

importância da reavaliação dos serviços de saúde quanto ao modo de ofertar cuidados a 

essa população.  

Por estabelecer uma relação direta com fatores multidimensionais, destacam-se 

como pontos centrais em relação às dificuldades ligadas ao diagnóstico precoce do 

câncer de mama: 

(...) falhas na atitude e nas práticas educativas dos profissionais da saúde 

frente à mamografia; alta rotatividade profissional; falta de recursos humanos 

especializados, de disponibilidade e de distribuição dos serviços 

especializados; reduzida capacidade de realização do exame mamográfico; e 

baixa frequência no acompanhamento clínico (ASSIS; MAMEDE, 2016; P. 

68). 

 Em todo o mundo, o câncer de mama vem avançando e sendo diagnosticado. 

As maiores taxas de incidência ocorrem em países desenvolvidos, porém os maiores 

índices de mortalidade estão nos países empobrecidos. Esta constatação demonstra que 

as questões ligadas ao diagnóstico precoce e ao acesso a serviços de saúde de boa 

qualidade se apresentam como ferramentas nos determinantes sociais de saúde e doença 

(GINSBURG et al, 2017). A precariedade de aparatos de Estado que possibilitem que 
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mulheres possam se cuidar se mostram como limitantes no sucesso dos tratamentos, 

com consequente redução das taxas de mortalidade associada a doença.  

 Ao denotar atenção para o modo como os países de baixa renda se relacionam 

com questões ligadas aos cânceres femininos (mama, colo de útero e ovário) ressalta-se 

a importância de compreender como estes lidam com os cuidados de saúde das 

mulheres. Em termos de proteção social, não só o acesso aos serviços de saúde precisa 

ser planejado, como também condições para que as mulheres possam se manter 

aderentes aos tratamentos após o diagnóstico.  

 Ginsburg et al (2017) descrevem que em países onde desigualdades grosseiras 

ainda permanecem, mulheres tem pouco ou nenhum acesso aos seviços de prevenção. 

Além do acesso precarizado e restrito, a ausência de dispositivos de suporte social 

corrobora para a fragilização dos cuidados frente a programas de tratamento engessados 

e debilitantes, sendo estes fatores apresentados como limitantes para adesão 

asterapêuticas. Em países desenvolvidos, sistemas de proteção social são construídos a 

fim de garantir que essas mulheres posssam cuidar-se enquanto estão em tratamento. 

Com participação da sociedade civil, mídia e financiamentos governamentais, nos 

países de alta renda, o câncer é tratado como prioridade no que diz respeito à saúde das 

mulheres. Porém, em países em desenvolvimento, precariedades nos cuidados voltados 

para o câncer, tornam-o negligenciado.  

Além dos impactos relacionados à sáude da mulher, o câncer de mama 

apresenta-se como uma doença grave, de curso crônico, que pode acarretar 

incapacidades e até a morte. Seus impactos não se restringem apenas as mulheres 

diagnosticadas, mas também se caracteriza pelo acentuado impacto socioeconômico em 

relação ao ciclo da pobreza. A perda da mulher impacta na desestruturação familiar, por 

sua função cuidadora, e também pela perda de sua capacidade produtiva (GINSBURG 

et al, 2017). 

Langer, Meleis e Knaul (2015) descrevem como o papel de cuidados ligado a 

figura feminina se coloca como essencial no que se refere à manutenção da vida, sendo 

ela motor principal para o desenvolvimento econômico e da saúde. Sua presença é 

fundamental na garantia de cuidados quanto às necessidades de saúde, em especial, na 

prevenção. A morte prematura ou a incapacidade, ainda que parcial, da mulher, altera 

não só a dinâmica de cuidados domésticos, como também representa impacto no 

desenvolvimento econômico familiar. 
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Ao reconhecer as mulheres essencialmente como cuidadoras, alguns países 

projetam redes de proteção, com perspectiva de gênero, que garantam a essas, direitos e 

condições para que as especificidades do cuidado possam ser consideradas enquanto 

tarefas centrais no que diz respeito a figura feminina. A exemplo disto, o Uruguai, a 

partir de movimentos de caráter popular, iniciou discussões ligadas a esta condição das 

mulheres enquanto cuidadoras e estabeleceu um Sistema Nacional de Cuidado 

(URUGUAI, 2015). Este tem como principal objetivo garantir que o cuidado de criança, 

idosos e pessoas com necessidades especiais possam ser compartilhado entre o estado e 

as famílias. 

Porém, a partir das discussões com a perspectiva de gênero, foi possível 

considerar que o cuidado dirigido a esta população era exercido majoritariamente por 

mulheres. A partir desta constatação, a estruturação do sistema de cuidados considera 

essa ótica como forma de proteção não apenas para a população que é alvo dos 

cuidados, como também uma resposta de proteção e garantia de direitos às mulheres que 

ocupavam a condição de cuidadoras e tem sua condição de escolha garantida.   

Em vigor na Espanha desde o ano de 2006 a Lei da Dependência (Ley 39/2006), 

busca reconhecer a importância dos cuidados ofertados majoritariamente por mulheres 

em um país com mais de 17 % de sua população dependente (crianças, idosos e pessoas 

com deficiência, prevalecendo relações de parentesco entre cuidador e pessoa que 

recebe cuidado). O reconhecimento do Estado espanhol vem acontecendo na direção de 

reparar as diferenças entre cuidadores não formais e não cuidadores, oferecendo uma 

compensação econômica quando uma pessoa em situação de dependência é cuidada por 

um membro da família (SALVADOR-PIEDRAFITA; MALMUSI; BORELL, 2017). 

No Brasil, esta pauta ainda não se apresenta como possibilidade dadas as 

precariedades ligadas ao oferecimento dos cuidados de atenção ao adoecimento e os 

desmontes que a sociedade brasileira tem passado com a perda de direitos sociais 

adquiridos em outros momentos da história. Porém, cabe ressaltar que, embora o 

sistema de cuidados esteja precariamente estruturado, faz-se importante destacar a Lei 

das Empregadas Domésticas (Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015) como 

uma forma de proteger a função do cuidado ligada as mulheres. Ao estabelecer esta lei, 

o país considera esta tarefa com fundamental importância para o desenvolvimento da 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20150-2015?OpenDocument
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sociedade, dando a essas mulheres a legitimidade pelo exercício dos cuidados praticados 

diariamente.  

De forma breve, no Brasil o trabalho de cuidado vem se colocando como forma 

menos valorizada e pouco privilegiada na estrutura social do país. Diferente de outros 

países da Europa, EUA e da própria América Latina, a figura da empregada doméstica 

ainda se apresenta como comum nessa estruturação de cuidados da sociedade. Assim, o 

trabalho de cuidados privado, antes historicamente pertencente às mães e donas de casa, 

passa a ser tarefa de outras mulheres que tem seus direitos invisibilizados pela 

desvalorização do trabalho doméstico e das tarefas de cuidado com os que necessitam.  

Diante das afirmações ligadas a epidemiologia do câncer de mama, os impactos 

sociais atrelados às suas consequências são relevantes não apenas por adversidades 

ligadas a saúde, mas também, a questões de desenvolvimento social e econômico. Com 

os aspectos abordados anteriormente é possível afirmar que o papel de cuidadora 

exercido pelas mulheres se apresenta como central na economia de cuidados. Ao 

exercerem o papel de cuidados, mulheres são centrais não apenas nos cuidados diretos 

oferecidos as famílias como também os que repercutem no meio social.  
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Parte II: INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 

 

CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo, será apresentada a metodologia, descrevendo o objetivo geral e 

os objetivos específicos, as participantes, os instrumentos, o procedimento e os aspectos 

éticos do estudo. Será também descrito o campo escolhido para a coleta de dados, 

Associação das Amigas da Mama (ADAMA, a partir de agora). 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que visou trabalhar com as atitudes, os 

comportamentos e as ações, na tentativa de compreender o modo como as mulheres que 

tiveram câncer de mama interpretam e dão sentido às suas experiências (MINAYO et 

al., 2008). Buscou-se conhecer suas representações sobre o adoecimento, o impacto 

deste em suas relações de cuidado e com os sistemas de saúde.  

Ao perfazer este percurso, nos aproximamos de saberes e técnicas do campo da 

Antropologia Social, em especial da Antropologia da Saúde. Iriart e Caprara (2011) 

destacam o papel da antropologia da saúde na busca pela compreensão dos processos 

culturais, a partir de sua contextualização histórica e política, propondo-se a explorar a 

complexidade que envolve viver e adoecer em sociedade pela fluidez com que os 

processos de transformação social, fluxos de informação e de relação acontecem na 

contemporaneidade.  Para os autores a condição de adoecer está, cada vez mais, voltada 

para a produção e reprodução de iniquidades econômicas e injustiças sociais, o que 

torna mais urgente a análise das forças (objetivas ou subjetivas) que se constituem no 

entorno do processo saúde-doença. 

Ao compreender que o processo de adoecimento não se restringe exclusivamente 

a fatores biológicos, a antropologia da saúde vem desenvolvendo aparatos conceituais e 

metodológicos que permitam abranger o modo de vida das pessoas e seu universo 

sociocultural e examinar suas relações com os serviços de saúde. Busca demonstrar o 

quanto protocolos, padrões e prescrições em um recorte muitas vezes impositivo, pelo 

viés estrito da informação técnica e biológica, são insuficientes para explicar e sustentar 

processos de decisão por cuidados que as pessoas vivenciam quando adoecem.  Assim, 

a utilização de metodologias que abarquem os aspectos, individuais e coletivos, que vão 

participar dos arranjos que as pessoas fazem frente ao adoecimento, contribui para a 

ampliação de contextos que permitam revelar a complexidade dos processos de 
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adoecimento. Além de complementar outros campos do saber de cunho mais objetivo, 

ao voltar seu olhar para essas dimensões, a Antropologia da Saúde permite que se reflita 

sobre como estratégias de intervenção e prevenção podem atender as demandas 

específicas de cada cenário a qual se destina (UCHÔA; VIDAL, 1994). 

4.1 Os Itinerários Terapêuticos como recurso metodológico  

Ao destacar a importância de compreender o modo como as pessoas lidam com suas 

questões de saúde torna-se fundamental apreender os caminhos que elas buscam para se 

orientar frente ao adoecimento. Os itinerário terapêuticos se apresentam como um 

recurso para coletar essas informação, pois são definidos por Alves (2015) como “um 

termo utilizado para designar as atividades desenvolvidas pelos indivíduos na busca de 

tratamento para a doença ou aflição” (p. 30). 

Os itinerários terapêuticos têm sido utilizados em vários estudos que buscam 

reconstruir a trajetória dos pacientes em espaços de saúde (CONILL; PIRES; SISSON; 

OLIVEIRA; BPOING; FERTONANI, 2008; PINHO; PEREIRA, 2012; SOARES; 

SANTOS; ARRUDA, 2017). Em razão disso, optou-se por este recurso metodológico, 

posto que é sensível aos estudos qualitativos, que introduzem a perspectiva de gênero, 

nos processos saúde-doença, possibilitando a reconstrução dos trajetos de cuidado 

empreendidos pelas usuárias de forma ampliada (BELLATO; ARAÚJO; CASTRO, 

2008). Esta estratégia privilegia a interpretação dos processos pelos quais as pessoas, 

individualmente, ou grupos sociais tomam suas decisões para realizar ou não 

determinadas formas de tratamento, englobando suas concepções subjetivas (individuais 

e coletivas) a respeito da vida e como o processo de adoecimento emerge nesta 

conjuntura.  

 A concepção de IT ressalta que as pessoas constroem formas diferentes e 

complexas para dar conta de seus problemas de saúde, pois cada circunstância pode 

assumir dimensões e significados distintos (ALVES; SOUZA, 1999). Reporta-se a uma 

estruturação sucessiva de acontecimentos, de forma não linear, não sendo fruto de um 

plano pré-esquematizado, mas resultante de ações e decisões possíveis conforme o 

horizonte e repertorio individual daquele que percorre a via em busca de cuidados em 

saúde (UCHÔA; VIDAL, 1994). 
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Embora tenha em vista reconstruir o caminho que o usuário percorreu em sua 

rota de cuidados e serviços de saúde, esta não se atém apenas a identificar a 

disponibilidade e a forma de oferta de serviços de saúde ou criar modelos explicativos 

de padronização de busca por cuidado. Esta forma de engajamento (ALVES, 2015) 

preocupa-se em compreender como os contextos sociais e culturais influenciam e 

pautam as escolhas feitas pelos sujeitos em relação a suas escolhas por cuidados em 

saúde, compreendendo que a procura por um modelo tutorial de cuidado não se 

apresenta como suficiente para abarcar a diversidade de escolhas que as pessoas fazem 

em suas demandas por cura (ALVES; SOUZA, 1999).  

Segundo Alves e Souza (1999): 

(...) a análise sobre itinerário terapêutico envolve necessariamente ideia de 

que as distintas trajetórias individuais se viabilizam em um campo de 

possibilidades socioculturais, para elaboração e implementação de projetos 

específicos e até contraditórios (p. 125).  

 Os itinerários terapêuticos estão diretamente relacionados com circunstâncias 

sociais, políticas, biológicas e biográficas, pois estas serão “pano de fundo” para a 

tomada de decisão de realização ou não de um determinado tratamento. Esta 

consideração não se faz no sentido de “culpabilizar” o sujeito, mas para reafirmar que 

os eventos como abandono ou interrupção do tratamento não se darão apenas pelo 

universo de escolhas conscientes, mas englobam circunstâncias que fogem aos domínios 

dos usuários (fatores ligados ao tempo, disponibilidade de recursos, etc.) (ALVES, 

2015).  

Os itinerários terapêuticos se apresentam como alternativa para descrever a 

procura pelo cuidado em saúde, englobando a produção e gerenciamento deste, tecida 

nas múltiplas redes que o usuário encontra como apoio, funcionando como forma de 

sustentação para a experiência do adoecimento (BELLATO et al, 2009). Neste interim, 

Conillet al (2008) destacam a formação de três subsistemas relacionados entre si e que 

vão servir de base para a compreensão das redes que se formam a partir do 

adoecimento: o informal (família, rede de amigos, comunidades do usuário, entre 

outras), o popular (agentes seculares ou religiosos que não são socialmente 

reconhecidos) e o profissional.  

 Alves (2015) destaca que os itinerários terapêuticos se apresentam como uma 

forma de engajamento em uma determinada situação, sendo assim, um modo prático de 
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compreender e responder à doença, contemplando as possibilidades de conhecer, 

aprender, lidar e criar significados para o processo e experiência de adoecer. Assim, as 

complexidades envolvidas no processo de investigação pelos itinerários terapêuticos 

devem levar em consideração a difícil tarefa de abarcar a subjetividade das pessoas em 

relação às escolhas feitas neste movimento em busca de cuidado.  

Ao destacar a pertinência dos itinerários terapêuticos como estratégia 

metodológica, busca-se ressaltar sua importância na construção de programas e políticas 

que contemplem aos que adoecem. Ao expressar a visão das usuárias quanto aos 

serviços de saúde, possibilita contabilizar os atravessamentos socioculturais na que, 

tomada de decisão por cuidado contribui para a adequação de políticas mais coerentes 

com o modo como as pessoas vivem e menos adequadas às doenças. Desta forma, a 

política a ser construída, passa a ser dirigida às pessoas com determinada doença e não à 

doença em si.  

Os itinerários podem constituir-se como fio condutor para a coleta de dados por 

demonstrarem a forma como as pessoas, a partir de seus variados tipos de acesso aos 

serviços de saúde, se comportam, flexibilizando as prescrições e protocolos, atuando 

sobre eles a fim de adaptá-los a sua realidade. Nesse processo também se evidenciam a 

adesão aos tratamentos prescritos e o sincretismo em construir estratégias que 

possibilitam os investimentos de cuidado.  

Assim, este método é capaz de descrever a organização dos sistemas de saúde, a 

disponibilidade de recursos e serviços, assim como agrega as concepções das pessoas 

que adoecem e o modo como esses se relacionam com os serviços de saúde existentes a 

partir de suas possibilidades de acesso as estratégias formais e informais. Ao se 

caracterizar como uma estratégia que leva em consideração o olhar dos sujeitos sobre o 

adoecimento e sobre si diante deste, possibilita a caracterização das motivações nas 

escolhas pelos percursos de cuidado, dimensionando as dificuldades e limitações do 

sistema, reconhecendo os sentidos que estes atribuem a sua experiência de adoecer e de 

buscar cuidados (TRAD, 2015). 

Embora demonstrada sua relevância para a Saúde Pública, a utilização da 

estratégia metodológica dos itinerários terapêuticos ainda é recente no Brasil. Mesmo 

constituindo-se como ferramenta de grande potencialidade no campo da avaliação em 

saúde e na coleta de dados sobre o modo como as pessoas se relacionam com seus 
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adoecimentos, vem sendo pouco explorada por pesquisadores e gestores (CABRAL et 

al., 2011). 

Ao identificar que o câncer de mama é uma doença de grande impacto na vida 

sociocultural da mulher que adoece e que seu comportamento frente à doença atua como 

fator que pode alterar seu prognóstico, faz-se indispensável reconhecer a necessidade de 

reestruturação diante deste evento e como essas mulheres se relacionam com as escolhas 

por seu cuidar. Os itinerários terapêuticos são um modo de evidenciar como esses novos 

arranjos de enfrentamento (formais e informais) se estruturam e entram no somatório de 

fatores que contribuem para revelar como essas mulheres se reorganizam diante de uma 

doença que altera a percepção de si e do mundo (AQUILO E VILLELA, 2012; 

ROBERTI-JUNIOR, BENETTI E ZANELLA, 2016; SIQUEIRA, JESUS E 

CAMARGO, 2014; CARVALHO, VAL, RIBEIRO E SANTOS, 2016; MARTINS E 

IRIART, 2014). 

A reconstrução dos itinerários terapêuticos percorridos pelas mulheres com 

câncer de mama permite compreender as formas como as pessoas se colocam em 

relação ao seu diagnóstico e a partir dele criam estratégias para se relacionar com a 

doença e com o sistema de saúde. Contribui para conhecer as estratégias que elas 

desenvolvem para encarar os atravessamentos que o adoecimento produz em seus 

modos de viver.  

Em relação ao câncer de mama, os Itinerários Terapêuticos demonstram sua 

utilidade por destacar os papeis assumidos em relação às opções ligadas ao acesso e 

prevenção (ALMEIDA, 2009), bem como as escolhas por cuidados após o diagnóstico, 

reconhecendo como as mulheres se portam frente à notícia de uma doença com questões 

sociais e culturais tão relevantes envolvidas (SOARES, SANTOS E ARRUDA, 2017). 

Ao legitimar que os comportamentos de saúde das mulheres podem atuar como fatores 

que contribuem para o processo saúde-doença-cuidado, a busca por entender as razões 

que interferem nas suas escolhas em saúde, torna-se central para a diminuição da 

morbidade e da mortalidade ligadas à doença.  

4.2 - Objetivo Geral e Objetivos Específicos 

O objetivo geral deste estudo foi conhecer a forma como mulheres que tiveram 

câncer de mama vivenciaram o processo de escolha por cuidados, a partir dos 
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atravessamentos de gênero relacionados às suas funções de cuidadora. A partir deste 

objetivo geral, são estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

a) Conhecer as percepções das mulheres que tiveram câncer de mama sobre seu 

adoecimento; 

b) Compreender o processo de escolha por cuidados das mulheres que tiveram 

câncer de mama, a partir da perspectiva de gênero; 

c) Refletir sobre a forma como as concepções ligadas às normas de gênero 

impactam nas opções por cuidado das mulheres que tiveram câncer de 

mama; 

d) Analisar como o papel de cuidadora das mulheres que tiveram câncer de 

mama impacta seu processo de autocuidado. 

 

4.3 - Participantes 

De um total aproximado de 30 (trinta) mulheres que frequentam, assiduamente, a 

Organização Não-Governamental (ONG) ADAMA, foram convidadas 10 (dez) 

mulheres para participar da pesquisa. Deste total, 9 (nove) aceitaram participar e foram 

entrevistadas. Os critérios para a inclusão na pesquisa foram: mulheres que tiveram 

câncer de mama em alguma etapa da vida adulta, com idades compreendidas entre 18 e 

75 anos, com níveis de escolaridade e de classe socioeconômica variados. Tratou-se de 

uma amostra por conveniência, entendendo o espaço da ONG como privilegiado para 

encontrar as mulheres com o perfil descrito.  

A ADAMA foi fundada por mulheres em 13 de agosto de 1996, em Niterói, e está 

instalada nas dependências da Policlínica Municipal Malu Sampaio, especializada em 

assistência à gestação de alto risco e Mastologia. Voltada para a causa do câncer de 

mama, é formada, atualmente, pelas seguintes voluntárias: uma médica mastologista, 

quatro psicólogas, duas fisioterapeutas, uma advogada, uma professora de teatro e 

quatro mulheres que desempenham tarefas administrativas. Além disso, recebem o 

apoio de outras mulheres (ex-pacientes, simpatizantes da causa e observadoras). Em 

suma, trata-se de uma associação formada por e para mulheres que tiveram ou tem 

câncer de mama.  

A ONG tem como objetivo acolher, apoiar e contribuir na recuperação física, social 

e emocional das mulheres após o diagnóstico de câncer de mama. A escolha por este 
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campo se deve ao desejo e a possibilidade de reunir mulheres em fases diferentes do 

tratamento e ligadas a níveis de atenção variados.  

Cabe ressaltar que trata-se da única ONG com esta finalidade no município de 

Niterói.  

4.4 - Instrumentos  

Para a coleta de dados, utilizou-se entrevista não-estruturada, com o objetivo de 

captar o Itinerário Terapêutico das mulheres após o diagnóstico, possibilitando uma 

análise pormenorizada e sensível à subjetividade das participantes (MINAYO, 2008). 

Sua utilização se deu no sentido de conhecer as percepções das protagonistas desta 

pesquisa (mulheres que tiveram câncer de mama), visando cumprir com os objetivos 

propostos.  

As entrevistas foram orientadas e balizadas por um roteiro invisível, e 

conduzidas a partir dos fatos narrados pelas entrevistadas. O roteiro foi elaborado no 

sentido de conduzir uma “conversa com finalidade” (MINAYO, 1994), construindo 

caminhos para conhecer os atravessamentos de gênero no cuidado das participantes. No 

Anexo I é inserido o roteiro invisível seguido nas entrevistas com as participantes. 

4.5- Procedimento 

As entrevistas aconteceram na ONG ADAMA, no período de junho de 2018 a 

agosto de 2018, no consultório médico, garantindo um ambiente confortável e privado, 

para que as participantes pudessem relatar suas experiências. As entrevistas foram 

realizadas no período da manhã, antes do início das atividades rotineiras da ONG 

(fisioterapia e reuniões de apoio). As entrevistas foram gravadas, tendo a duração média 

de 40 (quarenta) minutos e o seu conteúdo transcrito. As gravações estão conservadas 

sob responsabilidade da pesquisadora.  

A abordagem metodológica empregada com as participantes foi a História de 

Vida Tópica com destaque para a etapa da vida após o diagnóstico de câncer de mama. 

Esta escolha se deu por admitir que esta técnica privilegia a visão de quem vivencia o 

tema estudado, permitindo conhecer os fatos a partir do olhar de quem os experimenta e 

as relações que estabelecem com os acontecimentos (ARAÚJO et al, 2016). Os 

itinerários terapêuticos foram norteadores na entrevista junto às mulheres com câncer de 

mama pelos motivos já expostos anteriormente (ver Seção 4.1). 
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 As participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  

4.6 - Análise dos dados 

Os dados coletados foram submetidos à análise de conteúdo do tipo temática, que 

visa identificar núcleos de sentido que compõem um conjunto de referências e valores 

presentes no discurso dos sujeitos (MINAYO, 1994). Ao utilizar esta técnica, buscou-se 

construir categorias de análise, a partir da organização de núcleos de sentido. Assim, 

após a transcrição das entrevistas, foram seguidos os seguintes passos: a) leitura 

flutuante do material; b) identificação de regularidades nos discursos; c) organização a 

partir de núcleos de sentido em comum; e d) construção de categorias de análise; e 

e)análise propriamente dita.   

4.7 - Aspectos Éticos 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense sob número de referência 2.653.743. 

4.7.1- Riscos 

As perguntas realizadas na entrevista poderiam mobilizar conteúdos dolorosos 

na trajetória de vida das participantes, porém pretendeu-se que os mesmos fossem 

administrados através de uma escuta qualificada (a entrevistadora é psicóloga) e que, 

caso fosse identificada necessidade de atenção especializada, as mulheres seriam 

encaminhadas à clínica-escola de Psicologia da Universidade Federal Fluminense 

(Serviço de Psicologia Aplicada). Mesmo assim, quaisquer dúvidas ou questões 

relativas ao entendimento de risco poderiam ser consultadas a qualquer momento com a 

própria pesquisadora. 

  Esclarecemos que somente a pesquisadora teve acesso às entrevistas em suas 

versões originais, e que a identidade das depoentes foi preservada, ou seja, as 

declarações não foram identificadas. A qualquer tempo, a participante poderia recusar-

se a responder a alguma questão ou desistir da entrevista, sem prejuízos à continuidade 

do trabalho. 

4.7.2 - Benefícios 
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As participantes não obtiveram nenhum benefício financeiro com a pesquisa, 

mas contribuíram para o desenvolvimento deste campo de conhecimento. No entanto, 

puderam se beneficiar ao relatar suas histórias de vida, compreendendo este momento 

como uma oportunidade possível de elaboração do processo que vivenciaram. Como 

agradecimento a colaboração de todas, a pesquisadora realizou atividade devolutiva 

com as participantes.  
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS 

No presente capítulo serão apresentadas as análises realizadas a partir das 

entrevistas realizadas com 9 (nove) mulheres que tiveram, no passado, o diagnóstico de 

câncer de mama. Inicialmente, apresentarei um resumo da história de vida de cada uma 

das participantes da pesquisa, compreendendo-as como objeto central desta análise. Ao 

destacar as características dessas mulheres, buscarei compreender o modo como elas se 

relacionam com seus valores ligados a saúde, o próprio sistema de saúde formal, as 

estratégias informais que utilizam para lidar com possíveis falhas do sistema e os modos 

como elas se relacionam com os cuidados que oferecem e aqueles que são oferecidos a 

elas a partir do diagnóstico de câncer de mama, a partir da perspectiva de gênero. 

Em seguida, serão descritas as categorias de análise, a partir da coletivização de 

seus discursos frente ao adoecimento. As categorias de análise buscam compreender 

como esses sujeitos lidam com a vida a partir do diagnóstico de uma doença grave a 

partir das normativas de gênero, destacando que as atitudes esperadas para o papel 

feminino entram no somatório de forças que vão influenciar no modo como mulheres 

optam ou não em se cuidar e no modo como se organizam diante do adoecer.  

5.1 – Descrição das histórias de vida 

 Ao entrar em contato com as entrevistas, mostrou-se relevante caracterizar o 

modo como estas participantes se apresentam, em especial, no que diz respeito a suas 

características pessoais, suas histórias de vida e os modos de enfrentamento ligados ao 

diagnóstico. Ao contar suas histórias buscou-se compreender que as experiências são 

singulares, porém a partir da articulação dos relatos de cada uma delas, torna-se possível 

apreender os aspectos que se coletivizam em seus discursos individuais.  

Por meio destes objetivou-se facilitar a compreensão de fenômenos sociais que 

perpassam o modo como mulheres, em especial, aquelas com câncer de mama, 

experimentam seu adoecimento a partir das normas sociais de cuidado que estão 

estabelecidas para a figura de cuidadora que estas mulheres ocupam na sociedade. Além 

disso, buscou-se aprofundar a compreensão sobre o modo como mulheres lidam com 

suas escolhas por cuidado pautadas nas formas como cuidam e que se tornam 

impeditivas ou retardam ações de autocuidado. Essa descrição também se alinha ao 

desejo de examinar os modos como mulheres com câncer de mama se portam frente às 
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normas de gênero designadas para os cuidados que transformam seu autocuidado em 

atividade voltada para os outros ou como tarefa secundária. 

Ao desenvolver a pesquisa em busca de compreender como mulheres com 

diagnóstico de doenças graves, no caso o câncer de mama, se colocam diante das 

normas de cuidados estabelecida historicamente pelas normativas de gênero, encontrar 

mulheres em momentos de vida distintos e etapas de tratamento variadas contribuiu 

para compreender como estas se relacionam com as normas e estabelecem suas relações 

de cuidados. Assim, a apresentação destas se torna fundamental por compreendê-las 

como figuras centrais para contemplar aspectos que se coadunam com os objetivos desta 

pesquisa.  

Foram entrevistas 9 mulheres com diagnóstico de câncer de mama, em algum 

momento da vida adulta, de acordo com os critérios estabelecidos no capítulo 4 

(Metodologia). As temáticas abordadas foram as estabelecidas previamente, conforme 

previsto no Roteiro Invisível de Entrevista de Mulheres com Câncer de Mama(Anexo 

II).  Para preservar-lhes a identidade, foram dados a elas nomes fictícios, de flores, 

relacionando a escolha pela postura que cada uma assumiu no momento da entrevista e 

de acordo com o significado das flores segundo a cultura popular.  

A tabela a seguir apresenta um pequeno resumo sobre as participantes: 

Tabela 1: Resumo das Participantes 

Nome Fictício Idade Atividade laboral Idade do 

diagnóstico 

Gérbera 48 anos Dona de casa e 

Artesã 

45 anos 

Girassol 60 anos Auxiliar 

administrativa 

aposentada 

28 anos 

Helicônia 71 anos Bancária 

aposentada, porém 

em atividade 

profissional 

49 anos 

Lírio 55 anos Auxiliar de cozinha 41 anos 
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aposentada 

Amarílis 57 anos Promotora de 

vendas 

37 anos 

Dália 64 anos Dona de casa 53 anos 

Flor do Campo 74 anos Dona de casa 64 anos 

Azaleia 71 anos Dona de casa 61 anos 

Lotus 70 anos Dona de casa 63 anos 

 

Gérbera 

A primeira entrevista foi realizada com Gérbera, símbolo da alegria da vida, 

simplicidade e felicidade. Este nome foi atribuído a ela por sua forma de lidar com as 

circunstâncias, pois após o diagnóstico relata ter passado a ver a vida priorizando suas 

necessidades, percebendo-a com leveza. Gérbera tem 48 (quarenta e oito) anos, casada, 

3 filhos, católica praticante, branca, dona de casa e artesã, como se descreve. Moradora 

de um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro – RJ, realizou todo seu tratamento na rede 

pública.  

Ao iniciar seu relato, conta que vinha “acompanhando
3
” um nódulo sem saber 

precisar por quanto tempo, porém, em setembro de 2015, quando tinha 45 anos, relata 

ter percebido a retração da aureola, o que trouxe um novo senso de urgência para a 

equipe que vinha cuidando de seu caso. Com esta mudança clínica, Gérbera descreve 

uma grande correria para realização da biópsia e o diagnóstico. No final do mês de 

setembro de 2015 teve o diagnóstico de câncer de mama, iniciando a quimioterapia no 

mês seguinte.  

Gérbera relata que as maiores questões em realizar seu tratamento de forma 

adequada estavam ligadas ao sistema de saúde que utiliza. Casada com um policial 

militar, tinha todos os cuidados, dela e da família, centralizados no hospital de 

referência da corporação. Por um lado, descreve este sendo um benefício por conhecer a 

equipe que vinha cuidando dela há alguns anos, porém, relata que a demora em 

encaminhá-la para o serviço especializado lhe trouxe a sensação de abandono pelo 

sistema e a centralização de serviços gerou grandes prejuízos para o seu tratamento.  

                                                             
3
Expressão informal utilizada para caracterizar o seguimento de sintomas clínicos, porém sem articulação 

científica.  
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Relata que não houve dificuldades no período inicial, embora identifique que 

permaneceu 2 (dois) anos em “acompanhamento” de um tumor e que não se sentia 

valorizada em sua queixa. Após o diagnóstico a quimioterapia se iniciou, sendo 

necessária a mastectomia radical, realizada em maio do ano seguinte. Após sua 

realização, Gérbera conta que foi necessária nova abordagem cirúrgica para uma nova 

biopsia, porém esta não tão simples em se realizar como a primeira. Narra que esta 

segunda cirurgia foi conquistada por meios judiciais, apresentando o discurso da luta, 

não só contra o câncer, como também da luta com o sistema de saúde para garantir sua 

assistência de modo eficaz.  

Embora demonstre boa compreensão sobre seu processo de diagnóstico e 

tratamento, Gérbera mostra certa resistência em fixar-se nos prazos protocolares e os 

prazos que precisou suportar no período de tratamento. Conta que iniciou a 

quimioterapia em outubro de 2015 e terminou em junho de 2016, porém não se recorda 

do número de sessões, mostrando-se crítica às pessoas que “ficam presas a detalhes” 

(Gérbera).  

Relata que após este período, iniciou os trâmites para a radioterapia. Narra que 

este foi o período de maiores preocupações de seu tratamento. Foi enviada pelo hospital 

para realizar a radioterapia em um município da Região Serrana do Rio de Janeiro, 

mesmo sendo moradora da Região Metropolitana. Ao mesmo tempo em que descreve 

ter sido um período difícil por estar distante de sua família e da ONG, informa como 

tendo sido um tempo importante para olhar para si mesma e retomar coisas que havia 

deixado há alguns anos, como declara.  

Descreve a descoberta do diagnóstico como um período de muitas mudanças e 

redescobertas da vida, atribuindo ambivalência ao processo. Relata que, no início, ficou 

“chocada”, porém, com o passar do tempo após o diagnóstico, refere mudança de 

postura frente à vida e suas prioridades.  Refere que uma das mudanças positivas após o 

diagnóstico foi sua inserção na ONG, que se tornou lugar de acolhimento, identificação 

e apoio. Descreve que sua ausência nas atividades lhe traz a sensação de desamparo. 

Embora reafirme durante toda a entrevista as mudanças no processo de cuidado, 

descreve que, antes do diagnóstico, se mostrava sempre estressada, irritada e 

priorizando os cuidados com os filhos e com a família. Descreve que após o diagnóstico 

percebeu a necessidade de mudança: 



69 
 

(...) Meus filhos, marido, por último vinha eu. Entendeu? Então eu passei, 

depois disso, primeiro até o quinto sou eu, depois vem o resto. Eu sou 

prioridade agora, pra eles e pra mim. Tanto que eles também sempre me 

priorizam nas minhas coisas, sabe? Eles abrem mão de algumas coisas e tal 

e… foi bom, foi bom (Gérbera, 48 anos). 

Além das mudanças ligadas às preocupações com os cuidados em que descreve 

priorizar a família, Gérbera relata que também percebeu mudanças em sua relação com 

as tarefas domésticas. Elas continuam a ser realizadas por ela, porém, descreve 

mudanças no modo como lida com a sua realização.  

Gérbera descreve mudanças importantes quanto ao relacionamento familiar. Que 

antes do adoecimento, todos corriam com suas vidas e ela quem estava voltada para unir 

a família. Após o diagnóstico, relata que aconteceram mudanças no modo como a 

família passou a se relacionar. 

Embora relate essa mudança, Gérbera conta que durante o tratamento foi 

cuidada por sua filha de nove (09) anos, a partir do diagnóstico.  Descreve que não 

admitia que seu marido deixasse de trabalhar para acompanhá-la na quimioterapia, 

colocando como se a prioridade neste período fosse para que ele se dedicasse aos 

cuidados com os filhos porque ela não poderia fazer isso neste momento e alguém teria 

que ocupar este lugar.  

No processo de mudança de estratégias de cuidado, relata ter se reaproximado da 

religião, priorizando algo que não fazia desde o nascimento da segunda filha (há 18 

anos). Descreve que esta reaproximação com a religião foi uma das principais 

estratégias para lidar com o tratamento e com o adoecimento.  

Ao se referir à mastectomia, Gérbera mostra-se mobilizada, contando do 

processo com pesar, descrevendo como extremamente impactante. Em alguns 

momentos de seu relato, conta ser tão difícil que não se acostumou com a aparência. 

Embora seja lei o direito a reconstrução mamária após o tratamento do câncer de mama, 

Gérbera já descreve a tentativa como uma nova batalha que está assumindo ao se 

“candidatar” a reconstrução. 

Ao passo que a entrevista vai acontecendo, Gérbera vai mostrando-se mais à 

vontade para relatar sua relação com os profissionais de saúde. Inicialmente, demonstra 

algumas reservas para se referir a eles, porém com o desenvolver da conversa relata ter 

se sentido “injustiçada” em dois momentos pela forma como foi tratada por elas. Relata 
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que a sensação quando soube do diagnóstico foi pior pela percepção de que havia sido 

negligenciada pela médica que vinha fazendo o “acompanhamento” e que nunca havia 

solicitado a biópsia. Relata que em outro momento, após a primeira sessão de 

quimioterapia, quando ainda não tinha perdido o cabelo, outra profissional mostrou-se 

bastante insensível dizendo que “era coisa de tempo para ficar careca”. 

 Gérbera descreve ambos como momentos em que se sentiu desamparada, pois 

os profissionais que estavam dedicados a cuidar dela não se mostravam disponíveis para 

compreender suas preocupações e angústias. Porém também destaca momentos 

importantes que viveu com outras pessoas que compunham a equipe que se dedicavam a 

seu cuidado. Descreve que no período da quimioterapia conheceu muitas profissionais 

com as quais ainda mantém contato, destacando o modo como se sentia respeitada e 

cuidada ao longo do processo. 

Girassol 

A participante seguinte é Girassol, que significa sorte, companhia, entusiasmo. 

Este nome foi atribuído a ela por sua capacidade de resiliência frente às adversidades, 

mostrando-se disponível a ajudar a todas que a cercam. Girassol tem 60 (sessenta) anos, 

divorciada, 2 (duas) filhas, branca, aposentada, moradora de um bairro da região 

oceânica de Niterói – RJ.  Foi diagnosticada há 30 anos, com 28 anos, casada, com 

filhas de 4 (quatro) e 8 (oito) anos, embora tivesse plano de saúde no momento do 

diagnóstico, realizou seu tratamento na rede privada, inicialmente, dando continuidade, 

após o diagnóstico, na rede pública. 

Conta que desconfiou que havia algo errado pelas alterações físicas que vinha 

percebendo. Relata ter sentido pequenas bolinhas ao redor da aureola e com uma 

pequena alteração interna que não sabia definir. No momento do diagnóstico de tinha 

um plano de saúde privado. Conta ter sido necessário visitar 4 (quatro) médicos para 

compreender melhor o que estava acontecendo.  

Apenas no quinto médico Girassol conheceu seu diagnóstico. Embora o nódulo 

tivesse sido diagnosticado neste exame, o médico optou por iniciar um tratamento oral 

para que o nódulo regredisse. Em um mês o nódulo não desapareceu ou diminuiu então 

o ginecologista a encaminhou para outro médico que além de ginecologista era 

cirurgião. Na primeira consulta, o cirurgião solicitou uma biopsia. 
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Na semana seguinte realizou o procedimento, porém, não aconteceu apenas uma 

biopsia e sim a retirada da mama, segundo Girassol, pela gravidade do que havia 

encontrado o momento da biopsia. Após a cirurgia foi solicitado a ela que fosse enviado 

o material para o laboratório. Relata que tentou buscar o resultado por algumas vezes, 

porém a resposta era sempre que tinha que aguardar, até que solicitaram que falasse 

com seu médico.  

Em uma das vezes em que voltou ao hospital para fazer o curativo, Girassol 

conta que acabou encontrando com seu marido e sua cunhada, que haviam sido 

convidados pelo médico para estar no hospital, sem seu consentimento. Conta que 

ambos ficavam olhando para ela como se houvesse algo de errado, porém diziam que 

‘estava tudo bem’. Descreve que neste momento a sensação era estranha por não 

compreender o porquê de estarem ali e sem nenhuma informação médica. No mesmo 

momento, seu pensamento era muito confuso e gerava muitas inseguranças:  

Aí eu falei ‘vou separar meu copo, meu prato, minha caneca e meu garfo’ 

porque eu sentia dor da cabeça aos pés. (...) Porque eu achei que eu tava com 

uma doença contagiosa e que ninguém queria falar pra mim (Girassol, 60 
anos). 

 Com essa sensação de desconfiança, voltou alguns dias depois ao médico e 

insistiu até que ele a informou sobre o diagnóstico de carcinoma ductalinfiltrante
4
, já 

com sinais de metástase, no mesmo momento foi encaminhada para o INCA, com o 

discurso de que seu caso era grave e que todas as medidas deveriam ser tomadas o 

quanto antes. Girassol descreve que foi um período de ansiedade, pois acreditava que 

seria internada e logo em seguida operada e teria alta. Para sua surpresa, ficou 

hospitalizada por um mês, contando com a espera, cirurgia e recuperação.  

 Ao descrever o período em que esteve no em tratamento no INCA, relata que a 

função cuidadora não ficou para trás, pois mesmo hospitalizada conta ter cuidado de 

outras mulheres que também estavam em alguma condição de dependência.  

Aí nisso eu fui ajudando cada uma, fui ajudando cada uma, fui ajudando cada 

uma. Via o sofrimento de uma, que tinha uma que não queria operar, porque 

o câncer dela tava avançado, o padre teve que ir lá, ela chorava de se acabar e 

eu não conseguia operar… aí eu começava a fazer palhaçada pra todo mundo 
rir, pra todo mundo se divertir mas eu sabia que eu tava sofrendo por dentro 

(Girassol, 60 anos).  

                                                             
4Definido como o “espectro de anormalidades proliferativas nos lóbulos e ductos da mama”, o carcinoma 

ductalinfiltrante é um tipo histológico destas anormalidades proliferativas, sendo o mais comum e 

compreendendo entre 80 e 90% do total de casos. (INCA, 2018).  
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Girassol relata que chegou o período em que ela também dependeu dos cuidados 

de outras mulheres. Ao relatar sua passagem pela cirurgia, conta:  

“Aí quando eu operei, eu fui pra uma sala de recuperação, saí do centro 

cirúrgico, fui pra uma sala de recuperação, eu estava com um braço pra cima, 

o outro com soro… aí a menina chega com um pote de sopa aqui, do meu 

lado, aí eu olhei pra lá, olhei pra cá, falei ‘caraca, eu não tenho ninguém 

aqui’. Aí chegou uma menina na porta, uma menina novinha, ‘tudo bem?’, eu 

falei ‘tá muito bem não’. Ela ‘por quê?’, eu falei assim ‘porque tem um pote 

de sopa ali e eu não posso comer, porque tô com a mão amarrada, o outro 

com soro’. Aí ela falou e disse assim ‘você quer que eu te dê’, eu falei ‘é, se 

você quiser…’” (Girassol, 60 anos). 

 Ao relatar esta passagem, Girassol acrescenta que a mulher que a ajudou 

também passava por problemas de saúde importantes, porém sua sensação naquele 

momento era de parceria, pois havia experimentado no hospital a solidão do cuidado e 

ao mesmo tempo uma identificação com outras mulheres cuidadoras.  

Embora fosse pertencente a uma família numerosa (marido, mãe, 2 irmãos, 

cunhada),  Girassol conta que seu suporte social foi ofertado por seus vizinhos. Relata 

que o apoio de sua comunidade foi fundamental para sua recuperação e que pôde contar 

com o auxílio de outras mulheres no período em que estava impossibilitada de mover o 

braço.  

Eu ligava pra outra vizinha ‘Fulana, eu tô cheia de roupa suja, tem como você 

vim lavar pra mim?’ Ela… na época não tinha máquina de lavar, ela vinha 

lavava pra mim. Eu queria uma galinha ‘fulano, vê uma galinha pra mim’. 
Ela vinha, ela limpava pra mim, entendeu? (Girassol, 60 anos). 

Ao mesmo tempo em que relata suas dificuldades em ser cuidada pela precária 

rede de suporte familiar, Girassol conta as múltiplas vezes que deixou sua casa, suas 

atividades e seu próprio núcleo familiar para oferecer suporte a outros membros da 

família, descrevendo seu histórico familiar ligado ao câncer.  

Embora seu discurso estivesse baseado em histórico familiar, Girassol também 

atribui o surgimento da doença a fatores emocionais. Explica que acredita que o 

sofrimento seja um dos responsáveis pela formação do câncer, acrescentando que, em 

virtude dessa crença, teme a recaída, mesmo trinta anos depois, nos momentos que se 

percebe mais afetada por fatos cotidianos.  

Quando fala de sua relação com o tratamento e os cuidados de saúde, Girassol 

descreve que, inicialmente, sua relação era boa, porém passou por muitos enganos. 

Menciona que há 30 (trinta) anos atrás o câncer de mama ainda não era uma doença 
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muito divulgada. Conta sentir-se constrangida ao explicar às pessoas a ausência de sua 

mama, cabelo e as limitações após a cirurgia.  

Girassol descreve que sua relação com o tratamento foi difícil. Relata que a 

retirada da mama trouxe muitos impactos para sua autoimagem. Afirma que sua relação 

com a equipe após a cirurgia foi boa, porém no processo de tratamento clínico 

(quimioterapia e radioterapia) teve problemas em lidar com a equipe. Descreve que em 

uma das etapas finais da quimioterapia teve uma reação alérgica ao medicamento, 

ressaltando o comportamento de naturalização da equipe frente ao evento grave que 

tinha experimentado.  

Relata que após o episódio, o médico mudou seu protocolo de tratamento 

iniciando a quimioterapia oral, que foi recusada por Girassol. Embora recusasse esse 

tipo de tratamento justificando-se pela insegurança em ter uma nova reação, à equipe 

tratou a questão apenas de forma prescritiva, fazendo com que ela optasse pelo 

abandono do tratamento. Girassol relata que por um grande período de tempo esteve 

“revoltada” (Girassol) com seu diagnóstico e suas limitações.  

Após 11 (onze) anos de seu diagnóstico/tratamento Girassol conheceu a 

ADAMA. Descreve que foi levada por uma das pessoas que a procuraram para saber 

sobre a cirurgia. Conta que na ONG aprende muitas coisas, que foi a partir de sua 

participação nas atividades que seu sentimento de revolta foi se dissolvendo e ganhando 

outros formatos. Considera que o câncer a tornou uma pessoa melhor por tudo que pode 

aprender e compartilhar a partir dele.  

Lírio 

À participante seguinte foi atribuído o nome de Lírio, que na cultura popular 

representa a pureza da alma. Este nome foi utilizado para esta participante por sua 

forma doce e gentil em acolher a todos. Lírio tem 55 (cinquenta e cinco) anos, casada, 2 

filhos, negra, dona de casa(atualmente), moradora do município de São Gonçalo – RJ.  

Relata ter recebido o diagnóstico há 14 (quatorze) anos atrás, quando tinha 41 anos. Ao 

se apresentar, Lírio já começa a relatar a sua história de adoecimento, descrevendo esta 

como uma das partes mais importantes da sua vida. Realizou todo seu tratamento na 

rede pública.  
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Inicia sua história relatando que seu “diagnóstico foi um pouco confuso”. Conta 

que fazia seu preventivo anualmente como recomendado e que, inclusive, havia acabado 

de fazer. Porém, notou um pequeno nódulo na mama, descrevendo-o como um 

“carocinho do tamanho de uma ervilha”. Relata que rapidamente buscou o serviço de 

saúde do Hospital Universitário Antônio Pedro, no qual se tratava há alguns anos. 

Descreve não ter encontrado grandes dificuldades para agendar sua consulta, pois sua 

prima era maqueira neste hospital e conseguiu “agilizar” o atendimento.  

Lírio relata que foi bem atendida na consulta e que o médico sugeriu que o 

nódulo fosse retirado e enviado para a biópsia por ser protocolar, porém afirmou não ser 

nada com que tivesse que se preocupar. Conta que a retirada foi marcada e que o 

“carocinho” foi retirado sem grandes complicações. Antes da retirada, informa que 

havia feito uma mamografia, porém a máquina não estava muito boa, segundo os 

técnicos do aparelho, e o exame foi inconclusivo. No momento em que realizou o 

exame voltou ao médico ginecologista, porém o exame não tinha o laudo disponível 

para que ela pegasse, mas, o médico ginecologista fez questão de ir até o centro de 

imagem do hospital e reafirmou que não era nada demais e que a retirada seria marcada 

o mais breve possível como aconteceu. 

Após a retirada, seu retorno ficou agendado para 30 (trinta) dias após o 

procedimento. No retorno, o ginecologista disse estar tudo bem e que deveria retornar 

um ano depois para realizar seus exames de rotina, como vinha fazendo. Lírio relata que 

se sentiu aliviada. Porém, conta que dois meses depois da retirada, recebeu a ligação de 

sua prima que trabalhava no hospital porque a mesma havia passado na central de 

exames e visto um exame com seu nome. Ela retirou o exame, pois tinha o cartão da 

paciente naquele momento.  

Ao se deparar com o exame sua prima ficou surpresa, pois a biópsia era positiva 

para câncer de mama. Conta que sua prima a contatou no mesmo momento em que 

pegou o exame. No dia seguinte, Lírio retornou ao hospital com o resultado da biópsia 

positivo em busca de uma explicação médica. Relata que o ginecologista chamou a 

equipe da mastologia na mesma hora para rever o caso dela e correr com o que fosse 

preciso para tratá-la.  

Lírio descreve ter sido uma das sensações mais desconfortáveis que viveu em 

seu tratamento. Conta que a única coisa que passava por sua cabeça era como seria se 
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sua prima não tivesse visto seu exame disponível na central. Neste momento, descreve 

que a insegurança tomou conta e não conseguia confiar em mais nada que o médico 

falava para ela. Conta que pensava em realizar seu tratamento no INCA.  

Ao consultar outro especialista do hospital, o mesmo reforçou a ideia de Lírio 

em ser encaminhada para o INCA. Assim, foi encaminhada para iniciar seu tratamento 

onde teve a espera de 2 (dois) meses até ser chamada para a primeira consulta. Após a 

primeira consulta realizada em outubro do mesmo ano de seu diagnóstico, que havia 

acontecido em junho, a entrevistada relata que tinha a expectativa de sua peregrinação 

ter acabado, porém estava enganada.  

Após alguns dias de sua primeira consulta, Lírio conta ter sentido uma forte 

cólica, sem conseguir definir a causa, sendo atendida no INCA. A cólica era 

consequência de um cisto no ovário. Com essa questão inesperada, uma nova saga se 

iniciava. Quando marcava consulta na unidade de atendimento a câncer de mama seu 

prontuário não era encaminhado à unidade porque continuava retido na unidade 

ginecológica, fazendo com que Lírio tivesse seu início de tratamento retardado. Com 

essa justificativa, esperou mais 2 (dois) meses até que sua mastectomia ser agendada. 

Tendo notado seu nódulo em maio, a cirurgia de Lírio foi realizada apenas em janeiro 

do ano seguinte. Foram 7 (sete) meses de desencontros.  

No momento de sua internação Lírio relata que sua maior angústia era em 

relação a seus filhos que ficariam sozinhos o dia todo até que ela tivesse alta. Conta que, 

inicialmente, não contou com o apoio de outros membros da família não só para auxiliar 

em seus cuidados como também para ajudar com os cuidados dos filhos. Relata que em 

todos os momentos em que a família precisou de cuidados era ela quem “socorria” a 

família. A ajuda começou a acontecer em seu pós-operatório, a partir do momento em 

que ela foi para casa, porém esta se restringia aos cuidados voltados aos curativos. Seu 

marido foi seu maior apoiador, porém precisava trabalhar para manter a família, 

segundo ela.  

Após a cirurgia iniciou a quimioterapia, descrevendo não ter sentido tantos 

efeitos colaterais como esperava. Ia a este tratamento e as consultas sozinha. Ao término 

da quimioterapia foi encaminhada para a unidade ginecológica para a realização da 

cirurgia de retirada do cisto, tendo sido realizada rapidamente, segunda ela. Ao ser 
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liberada, retornou ao curso de seu tratamento oncológico, sendo encaminhada para 

iniciar a radioterapia.  

Ao descrever sua relação com os profissionais de saúde, Lírio informa que 

depois dos desencontros iniciais, sua sensação era de certa desconfiança. Relata que em 

todos os seus tratamentos o temor era ligado à possibilidade de alguém ter esquecido 

algo ou não ter visto algo que fosse fundamental para sua cura.  

Lírio conta que em todo esse período trabalhava em uma fábrica de bolinho de 

bacalhau, trabalho que era importante, pois aumentava a renda familiar. Durante todo 

esse processo descreve que a fábrica arcou com todos os encargos, porém quando foi 

encaminhada para afastamento pelo INSS as coisas começaram a piorar. Seu salário 

diminuiu e os gastos aumentaram. Conta que este era um período político instável, onde 

as políticas de proteção e garantias de tratamento vinham sendo descumpridas, tendo 

dificuldade para agendar as perícias periódicas no INSS, a suspenção do passe livre para 

tratamento de saúde.  

Com essas limitações a equipe do INCA optou por encaminhar Lírio para 

realizar a radioterapia no município de Niterói. Ela relata que fez todo o processo para 

iniciar o tratamento, porém, não era chamada para seu início. Com isso, retornou ao 

INCA para buscar novas soluções. Iniciou sua radioterapia no Município do Rio de 

Janeiro, assumindo os gastos envolvidos no processo.  

Lírio conta que antes do fim do seu tratamento conheceu a ADAMA. Relata que 

sua sogra trabalhava em um salão e comentou com uma das clientes sobre o 

adoecimento dela. Esta pessoa era uma das psicólogas que atuavam na ONG e indicou 

que Lírio procurasse a organização. Descreve a sua presença na ONG como um dos 

presentes que a vida trouxe. Mostra-se emocionada ao contar sobre o quanto a sua 

participação gerou boas memórias sobre ser cuidada, que este foi o lugar onde 

conseguiu experimentar maior cuidado desde seu diagnóstico e, por isso, hoje é 

envolvida em ajudar as pessoas que chegam, pois acredita que o acolhimento é 

fundamental durante o processo de cuidado e tratamento.   

Helicônia 

A participante seguinte é Helicônia que significa coragem. Esta nomeação se dá 

pelo fato desta manter-se firme na luta contra o câncer não apenas por sua própria 
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caminhada como também, a partir de seu diagnóstico, começou a se dedicar para que 

outras mulheres pudessem ter acesso a cuidados diante desta realidade. Helicônia tem 

71 (setenta e um) anos, casada, 2 filhos, bancária, branca e moradora da região oceânica 

de Niterói – RJ. Realizou todo seu tratamento na rede privada.  

Helicônia começa sua entrevista contando que teve seu diagnóstico há 22 (vinte 

e dois) anos atrás, quando tinha 49 anos. Relata que percebeu alterações na mama 

durante o banho e logo em seguida entrou em contato com seu ginecologista. Refere que 

no mesmo dia ele a atendeu em seu consultório e indicou que fosse a um hospital 

particular onde trabalhava para retirar. Descreve que a forma como as coisas foram 

tratadas a deixou tão segura que não pediu que ninguém a acompanhasse. Após o 

procedimento de retirada o tumor foi enviado para a biópsia.  

Vinte e oito dias após a retirada foi convidada pelo médico para uma consulta 

junto com seu marido. Relata que a notícia veio como uma bomba, pois não esperava 

que pudesse ser algo tão grave, inclusive, por sua primeira associação quando ouvia a 

palavra câncer era morte. Com o susto, descreve ter buscado um médico para realizar a 

cirurgia em um curto período de tempo. Sua cirurgia foi bem agressiva, descreve 

Helicônia, conta que fizeram raspagem da costela, inclusive.  

Logo em seguida, refere ter iniciado o tratamento quimioterápico em uma clínica 

particular. Foram realizadas oito sessões, sem a necessidade de radioterapia. Conta que 

após quinze dias de sua mastectomia radical voltou a trabalhar, justificando que não iria 

conseguir ficar em casa. Descreve que sua equipe de trabalho flexibilizou seu horário, 

fazendo com que se sentisse ainda mais a vontade para continuar trabalhando. Relata 

que saía da quimioterapia e ia para o trabalho porque suas reações mais agressivas 

apareciam 2 (dois) dias depois de sua aplicação, além de ter perdido apenas 

parcialmente seu cabelo.  

Ao relatar esse processo mostra-se tranquila, afirmando que sua descrição agora 

parece atribuir a este momento de sua vida maior simplicidade e ordem, porém relata 

que o momento em que viveu as circunstâncias tudo parecia bastante confuso. Refere 

que um dos piores momentos foi contar a seus filhos sobre a doença. Relata que sua 

filha, que já trabalhava, teve que ser afastada de suas funções por não conseguir lidar 

com a situação e que seu filho, na época com 12 (doze) anos, começou a apresentar mau 

rendimento escolar pelo temor da sua morte. 
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Relata que seu marido também ficou bastante abalado, porém se colocava à sua 

disposição para acompahá-la no tratamento. Conta que durante esse período não tinha 

conhecimento sobre o modo como sua família estava lidando com seu adoecimento. 

Buscava naturalizar a sua relação com a doença e com sua família para lidar com o 

câncer. Refere que seus pais, idosos, nunca souberam sobre a doença, pois acreditava 

que seria de grande impacto para eles. No mesmo período de seu tratamento oncológico, 

seu pai teve um acidente vascular cerebral. Embora envolvida em seu tratamento, 

organizou a estrutura de cuidados que seu pai precisava e acompanhava diariamente as 

necessidades de seus pais, conta Helicônia.  

Relata que os momentos de maiores dificuldades foram enfrentados com o 

trabalho, justificando daí a necessidade de manter-se trabalhando mesmo durante o 

tratamento. Helicônia descreve que sentia necessidade de continuar com sua vida e com 

as mesmas rotinas, porque essas ações traziam força para que ela tivesse esperança de 

viver. Conta que buscava continuar cuidando das pessoas e de suas atividades para que 

não se esquecesse de como era a vida.  

Conta que a ADAMA surgiu na sua vida logo após o diagnóstico. Seu médico 

pediu que ela fosse a uma palestra com uma médica, e desde então, nunca mais deixou 

de frequentar as reuniões. Helicônia relata que a relação que passou a estabelecer com a 

ADAMA foi tão forte que nesses 22 (vinte e dois) anos nunca precisou tirar férias da 

ONG.  

(...) não tem como faltar, isso é meu ninho. Eu me sentia fora do ninho, esse 

período que eu tive fora. Eu tiro férias do trabalho em janeiro, mas eu não 

tiro férias daqui (Helicônia, 71 anos). 

Em relação à equipe de saúde, faz apenas elogios. Refere ter se sentido cuidada e 

respeitada em seus limites. Descreve que os pedidos de retornar ao trabalho, mesmo 

com as limitações dos efeitos colaterais do tratamento, foram recebidos pela equipe de 

forma positiva e sem maiores questionamentos.  

Dália 

 A flor dália significa crescimento e encanto. A esta participante foi dado este 

nome por seu modo de perceber seu adoecimento como forma de se reaproximar de si 

mesma e aproveitar o que a vida pode lhe oferecer. Viúva, 2 (dois) filhos, 64 (sessenta e 

quatro) anos, dona de casa, católica, branca, teve o diagnóstico de  câncer de mama em 
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2007, aos 53 anos, moradora da região central de Niterói – RJ, realizou seu tratamento 

na rede pública.  

 Ao iniciar seu relato, conta que cuidou de seu marido desde os seus 35 (trinta e 

cinco) anos, pois o mesmo era paciente renal crônico. Confessa já ter deixado de cuidar 

de sua saúde pela necessidade de cuidar de seu marido, referindo que após o câncer 

muitas coisas mudaram, em especial, no que diz respeito ao valor da vida.  

Dália inicia seu relato afirmando não ser nada fácil para ela lembrar-se desse 

momento da vida. Mostra-se resistente a recordar do momento do diagnóstico, referindo 

apenas que descobriu sobre o câncer em uma consulta de rotina em sua ginecologista. 

Conta que no mesmo dia foi encaminhada para o INCA, embora fosse moradora do 

Município de Niterói. Descreve, que teve que ir ao hospital as 3 (três) da manhã para 

conseguir a vaga. Julga não ter demorado como acha que vem demorando hoje em dia. 

Relata que no final de janeiro teve sua consulta agendada e que sua cirurgia aconteceu 

em abril do mesmo ano.  

(...)euapanhei o resultado e dei a ela, ela na mesma hora preencheu toda 

papelada e me orientou, ‘olha, você vai ter que ir de madrugada, senão você 
não consegue (Dália, 64 anos). 

 Dália relata que nesse período esteve sob os cuidados dos filhos, da irmã, que 

cuida de outro irmão que tem uma doença degenerativa, e da cunhada. Descreve que a 

ideia de ser cuidada nunca esteve em seus planos, pois sempre esteve do outro lado, 

exercendo a função de cuidadora. Ao descrever esta condição, mostra-se ambivalente: 

ao mesmo tempo em que ser cuidada se apresenta com certo pesar por compreender a 

carga que gera no outro a partir de seu exercício, Dália também se mostra orgulhosa por 

ter podido ser cuidada e pela organização que sua família estabeleceu com esta nova 

condição.  

 Destaca que a função de cuidar das pessoas sempre esteve em seu repertório. 

Mesmo após o adoecimento, com restrições físicas, esta condição continuou sendo 

exercida no cuidado ao pai, que adoeceu e faleceu sob seus cuidados e sobre os 

cuidados com a neta, logo após sua cirurgia. Descreve que logo após a realização da 

cirurgia, aconteceu o nascimento de sua neta. Relata ter sido um momento de grande 

dificuldade por ter planejado ajudar a sua filha neste momento, porém estava 

impossibilitada de fazê-lo, refere ter se sentido impotente neste momento.  
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 Dália relata sua sensação de impotência frente a impossibilidade de cuidar da 

neta, pois era tão impactante saber que um bebê de poucos meses teria que ficar na 

creche:  

Ela aí botou na creche, com quatro meses a bichinha já tava na creche. Então 

ficava de sete às sete. Eu não tinha como cuidar e na família do marido não 
tinha ninguém pra cuidar também. Então não tinha condições nenhuma de 

cuidar de um bebê, eu não tinha, recém-operada então, piorou, né? Então ela 

ficou na creche até cinco anos (Dália, 64 anos). 

 Embora reconhecesse a impossibilidade de cuidar de um bebê naquele momento, 

Dália relata que no final do mesmo ano foi necessário passar alguns dias com sua neta 

por conta do recesso feito pela creche. Conta que achou ser possível cuidar dela por 

poucos dias, já que a neta era um “bebê magrinho”, segundo ela. Porém, ao final da 

primeira semana, apresentou linfedema
5
. Relata que buscou cuidados em seu hospital de 

referência e foi tratada.  

 Ao descrever sua relação com os profissionais de saúde, Dália refere 

dificuldades, pois relata que a impessoalidade foi o que marcou a sua relação. Ressalta 

que seu diagnóstico aconteceu logo após a perda do marido e de sua mãe, que faleceu de 

câncer. Porém, relata que essas circunstâncias não foram consideradas pela equipe de 

saúde, pois em momento algum foi questionada sobre sua história social.  

 Identifica como fonte de apoio neste período a ADAMA. Descreve que ali 

aprendeu a dar novos sentidos para a vida. A valorizar mais as oportunidades de 

aproveitar o que a vida tem de melhor. Descreve que ser olhada como uma pessoa que 

tem desejos e necessidades fez com ela pudesse priorizar seus cuidados e, assim, 

respeitar seus limites.  

Depois do câncer você tem assim, eu pelo menos tive, uma visão diferente da 

vida. Poxa, eu tô aqui, você não sabe o dia de amanhã, então a gente passa... 

eu passei a viver um dia de cada vez, faço meus passeios, penso mais em 
mim (...)(Dália, 64 anos).  

Amarílis 

 A esta entrevistada foi atribuído o nome de Amarílis, que significa orgulho e 

sabedoria. Estas características foram identificadas nesta participante durante a 

                                                             
5
Condição crônica causada pelo acúmulo de líquido rico em proteínas no espaço intersticial. Associado 

com a dissecção dos linfonodos axilares, o surgimento do linfedema é multifatorial e, geralmente, 

causado por procedimentos como radioterapia ou cirurgia e por patologias como infecções, linfangites, 

obesidade e recorrência de câncer na região dos linfonodos (Paiva e Dutra, 2016). 
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entrevista, pois descreve que após o diagnóstico de câncer de mama teve mudanças 

importantes em sua vida que trouxeram a ela a condição de se orgulhar de si mesma, 

reconhecendo este processo como oportunidade para construir novos laços e ajudar as 

pessoas para que não passem pelo que ela passou.  Amarílis tem 57 anos, solteira, sem 

filhos, promotora de vendas em um supermercado, branca, moradora do município do 

Rio de Janeiro – RJ, porém no momento do diagnóstico era moradora de Niterói, teve 

seu diagnóstico há 20 anos atrás, quando tinha 37 anos, seu tratamento foi realizado na 

rede pública de saúde.  

 Amarílis conta que notou seu tumor enquanto passava bronzeador na praia, se 

descrevendo na “flor da idade”. Relata que levou 6 (seis) meses para buscar cuidados de 

saúde, pois relata que não tinha noção da gravidade. Justifica que, naquela época, não 

tinha tanta informação como tem hoje, porque as pessoas tinham até medo de falar a 

palavra câncer. Conta que decidiu contar para uma amiga por ter ido visitar junto com 

ela outra amiga que tinha acabado de fazer a cirurgia para retirar um câncer de mama. E 

durante a conversa a amiga contou como havia descoberto a doença.  

(...) eu não tinha noção se aquele nódulo seria câncer. Eu vim de uma cidade 

tão pacata, e as pessoas falavam câncer de mama e tinham medo de falar essa 

palavra. As pessoas tinham medo de falar, tinha medo da outra achar que 

tinha nojo, vergonha, que ia pegar a doença, entendeu? como se fosse uma 

coisa contagiosa (Amarilis, 57 anos).  

 Em seguida, procurou o médico do trabalho para ajudar nessa busca por cuidado. 

O médico encaminhou a paciente a uma ginecologista no Hospital Mario Kropf. Logo 

na consulta de chegada, realizou a biopsia da mama, que acusou malignidade. Amarílis 

se refere à mastectomia como uma amputação, contando que sua realização aconteceu 1 

(um) ano depois da primeira consulta. Relata ter sido necessário realizar quimioterapia 

antes da cirurgia, pois seu tumor era do tamanho de uma laranja. E após a cirurgia, 

relata ter passado por 12 sessões de quimioterapia.  

 Conta ser filha de uma família de 12 (doze) mulheres, porém a maior parte da 

família mora em outro estado, no Nordeste do país. Apenas uma irmã mora em outro 

estado da região Sudeste, esta irmã que veio para o Rio de Janeiro e ficou com Amarílis 

durante a fase inicial até que se iniciasse o processo da cirurgia, buscando oferecer 

cuidados para o reestabelecimento de sua saúde. Porém, o período de tratamento se 

estenderia por mais de um ano. Após a recuperação cirúrgica, sua irmã precisou voltar 

para casa.  
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Descreve que o período da quimioterapia foi a sua pior fase, pois se sentia frágil, 

apresentava alterações de apetite e mal estar generalizado:  

A quimioterapia foi a pior fase. De você amputar a mama, de esvaziar a axila, 

de você ter o diagnóstico, mas para mim, a pior fase para mim foi a 

quimioterapia, que me deixava frágil, menina tu não tem noção. Ficava frágil, 

vamos supor eu fazia a quimioterapia hoje e daqui a duas semanas já tinha 

outra. Nesse período eu não comia nada, eu não saia nem do quarto, tinha 

dias que eu não tinha nem condições de sentir cheiro de nada (Amarilis, 57 

anos). 

 Conta que neste momento suas dificuldades estavam em realizar tarefas 

simples, pois sentia-se muito mal. Neste período contou com o apoio da uma amiga, 

cuja familiar já havia tido câncer de mama.  

 Em sua relação com os profissionais de saúde, Amarílis refere ter se sentido 

bastante julgada, em especial no momento do diagnóstico. Pelas características físicas 

de seu tumor, relata que o médico foi bastante direto ao sugerir a cirurgia:  

Quando eu falei eu tô há seis meses, ele falou não me procurou por que? Não 

procurou a medicina por que? Eu falei, eu procurei Deus. Eu percebia tudo 

isso pelos comentários que eles faziam. Me senti julgada, mas eu não tinha 

noção. Depois que eu soube eu pensava: nossa eu devia ter procurado... sei lá 

um mastologista, um oncologista, eu  não sabia o médico que tratava disso.  

No momento, em que você tem o diagnóstico, os médicos são muito rudes, 

são duros. Me falaram ou você tira a mama ou você morre. Quando a ficha 

caiu eu chorei muito (Amarilis, 57 anos). 

Embora tenha se sentido impactada no momento do diagnóstico em relação a 

forma como foi comunicada, refere boa relação com a equipe durante as sessões de 

quimioterapia e nas consultas seguintes com os médicos:  

Eu vejo as meninas falarem ai – meu médico é maravilhoso, conversou 

comigo, chamou a família, e o meu não foi assim. Ele foi bem radical. Depois 

que eu recebi o diagnóstico ele me tratava com respeito. A equipe toda que 

cuidou de mim eu tenho que dar aplauso (Amarilis, 57 anos).  

 Amarílis conta que logo depois que teve o diagnóstico foi encaminhada para a 

Policlínica Malu Sampaio para realizar outros exames e foi convidada para participar da 

ADAMA. Refere que neste momento não procurou a ONG, porém algumas semanas 

depois se recordou que a ONG oferecia prótese e essa foi sua motivação para iniciar sua 

participação na ADAMA. Conta que desde esse dia nunca mais deixou de frequentar as 

reuniões e atividades. Descreve como tendo sido uma das melhores coisas que lhe 

aconteceu. 

Flor do Campo  
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 A esta mulher foi dado o nome de Flor do Campo. Esta significa juventude e 

energia. A esta entrevistada foi dado este nome por sua forma jovial de ver a vida e de 

superar suas dificuldades. Flor do Campo é viúva, pela segunda vez, tem 2 (dois) filhos,  

moradora da região central de Niterói, dona de casa, 74 (setenta e quatro) anos, branca, 

aposentada, teve seu diagnóstico há 10 (dez) anos atrás, quando tinha 64 (sessenta e 

quatro) anos e seu tratamento foi realizado em parte na rede pública e em parte na rede 

privada de saúde.  

 Relata que seu diagnóstico foi uma surpresa, pois realizava seus exames 

anualmente. Como de costume, em janeiro daquele ano foi à sua ginecologista, pois 

pretendia viajar com sua família de férias, mas tinha o desejo de ir com seus exames 

realizados. Durante sua consulta sua médica indicou que os exames fossem feitos com 

urgência. Flor do Campo relata que imaginou que a solicitação dos exames com 

urgência tinha relação com sua viagem.  

 Os exames foram realizados com a agilidade solicitada pela médica e foram 

entregues a ela logo em seguida. Flor do Campo conta que no dia do resultado, sua 

médica descreveu que tinha más noticias, o diagnóstico era de câncer de mama e sua 

indicação era para que procurasse o INCA. Na mesma semana foi ao INCA e as 

informações eram que ela deveria buscar a atenção primária no município de Niterói e 

iniciar seu processo para ser tratada no Hospital Universitário Antônio Pedro.  

 Após as informações que tinha recebido no INCA, Flor do Campo relata ter se 

sentido apavorada por compreender que se tratava de algo grave, que necessitava de 

cuidados urgentes e, que por questões burocráticas, levaria muito tempo para chegar ao 

tratamento indicado por sua ginecologista. Na mesma semana, encontrou uma amiga e 

contou sobre seu diagnóstico e preocupação. Esta amiga lhe indicou a ADAMA. 

Chegando à ONG foi orientada sobre os caminhos do sistema público de saúde, 

reforçando as informações que havia recebido no INCA.  

 Sua busca se iniciou em fevereiro de 2009, em meio a várias consultas, em 

níveis de assistência diversos, sua chegada ao Hospital Universitário Antônio Pedro 

aconteceu em maio daquele ano, porém sem solução. Foi informada que mesmo com as 

consultadas agendadas no hospital, precisaria esperar a vaga para operar. Flor do Campo 

relata que esta informação foi como um “balde de água fria”.  Foi neste momento que 

optou por realizar sua cirurgia em serviço privado. 
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Conta que quando chegou ao Posto de Saúde contou com a boa vontade das 

pessoas em ajudar. Sua chegada ao Antônio Pedro foi dificultada pelos trâmites do 

sistema, referindo compreender que não era culpa do médico a demora para a realização 

da cirurgia. Descreve que sua relação com os profissionais de saúde que cuidaram dela 

neste período era ótima.  

Flor do Campo conta que tinha acabado de vender seu apartamento para comprar 

um novo, porém não teve dúvidas em relação à mudança de planos para realizar sua 

cirurgia:  

Ai fui peguei esse dinheirinho e consegui sobreviver... fiz assim com a 

preocupação de não dar tempo de me cuidar (Flor do Campo, 74 anos). 

 Após a cirurgia iniciou seu tratamento de quimioterapia no Hospital 

Universitário Antônio Pedro. Conta que sua maior dificuldade foi à perda do cabelo, 

tendo usado peruca durante o processo de tratamento.  

(...) quando eu fiquei careca eu pedi para uma amiguinha, amiguinha quase 

irmã, para ir junto comigo em uma ONG que dá a peruca, ela foi lá comigo e 

eu não deixei ela me ver a careca (Flor do Campo, 74 anos). 

 Em relação ao suporte familiar, Flor do Campo descreve que recebeu apoio de 

toda sua família, porém optou por contar a todos apenas depois que realizou a biópsia. 

Relata que no mesmo período seu filho tinha uma viagem marcada para o exterior; 

preocupada com ele, optou por não contar sobre o diagnóstico até a sua volta, três meses 

depois. Logo após a realização da cirurgia foi para a casa da irmã, com a ressalva de 

desejar ficar em um quarto sozinha, estando presa a ideia de que, como era uma doença 

desconhecida para a família por não ter outros casos, temia que algo fosse contagioso e 

pudesse contaminar alguém. Relata ter ficado três (03) meses lá.  

 Refere não ter encontrado dificuldades em aderir ao tratamento. Inclusive, relata 

ter seguido de forma rigorosa as orientações para conter os sintomas da quimioterapia e 

o medicamento de manutenção (Citrato de Tamoxifeno
6
), relatando usar apenas 

estratégias alternativas indicadas pela própria equipe. Conta que durante todo o 

tratamento realizou seus exames na rede particular para agilizar o processo. 

                                                             
6
Medicamento modulador seletivo de receptores de estrogênio, tendo como objetivo o bloqueio de 

estrogênio nas células mamárias, sendo utilizado como terapia para a prevenção de recaída dos cânceres 

de mama receptores de estrogênio (ONCOGUIA, 2012).  
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 Finaliza sua entrevista relatando que o câncer de mama trouxe marcas para sua 

vida que ficaram inscritas no corpo e que elas ainda são muito difíceis de serem 

lembradas. Destaca que o sentimento de ambivalência se apresenta, pois, ao mesmo 

tempo que relatar sua história traz lembranças ruins também, pôde se lembrar de 

situações boas que já havia deixado para trás.  

Azaleia 

 Azaleia é a flor que representa sorte. Este nome é atribuído a esta participante 

pela mesma se descrever assim: “uma mulher de sorte”, pois, mesmo com outras 

questões em sua vida pessoal, conseguiu superá-las e retomar sua história. Azaleia tem 

71 (setenta e um) anos, viúva, dona de casa, 2 (dois) filhos, branca, moradora da região 

central de Niterói - RJ, porém no momento do diagnóstico morava na região serrana do 

Rio de Janeiro, foi diagnosticada há 10 (dez) anos, com 61 anos, realizou seu tratamento 

na rede privada de saúde.  

 Azaleia relata que há 2 (dois) anos vinha “acompanhando” anualmente um 

nódulo na mama que não tinha sinais de malignidade, porém, em 2009 a biopsia 

apresentou resultado positivo para malignidade. Relata que com o diagnóstico ainda 

tentou continuar morando na cidade em que vivia, porém com o passar do tratamento, 

foi percebendo o aumento de sua necessidade de cuidados profissionais e a precariedade 

de oferta de cuidados específicos no interior, decidiu vir para Niterói. 

Azaleia apresenta críticas importantes nesse processo de “acompanhamento” de 

nódulos que são, inicialmente benignos e, ao longo do tempo, apresentam características 

de malignidade, ressaltando a sua insatisfação ao se ressentir por não ter insistido antes 

em realizar a cirurgia por falta de conhecimento. Destaca que hoje tem esse 

conhecimento por sua participação na ADAMA, mas que muitas mulheres ainda passam 

por processos dolorosos como os da retirada da mama por não terem conhecimento 

sobre o tema para questionar seus médicos. 

 Conta que no momento do diagnóstico, recordou todo o processo que passou 

com seu marido ao enfrentar o câncer anos antes. Sua primeira decisão foi de buscar um 

clínico geral do plano de saúde para entender quais seriam os caminhos para tratar a 

doença. Relata que foi orientada a buscar um mastologista, pois já tinha os exames em 

mãos. Descreve ter passado por toda a busca e realização de exames sozinha. Que após 
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desencontros com os médicos que agendou de forma aleatória no plano de saúde, optou 

por pedir ajuda a nora que é medica. A partir deste momento, começou a receber 

suporte de sua família.  

 Relata que sua rede de suporte naquele momento era bastante restrita e precária. 

Embora tenha dois filhos, os dois moravam fora de casa desde os dezesseis anos. Com 

isso, justifica que sua relação com ambos não era tão próxima, o que acarretou 

dificuldades para garantir os cuidados de saúde adequados frente a um câncer de mama 

em outro município. Mesmo com a mudança para Niterói, o suporte que recebia ainda 

era insuficiente, contando que, com a notícia da doença, sua filha apresentou quadro 

depressivo e também necessitou de cuidados.  

Eu tenho filhos, mas eles moram aqui em Niterói, eu tenho um casal, mas 

assim, a minha historia de vida é um pouco diferente, porque meus dois 

filhos saíram de casa com 16 anos, porque eu morava em um outro lugar que 

era uma vila residencial, que não era nem na cidade e eles não tinham como 

estudar, então eles saíram de casa. O contato com os meus filhos não é aquele 

de dia a dia, então é diferente porque uma pessoa que sai do seu contato com 
16 anos, e já se passaram 30 não é simples, é parente, mas não é aquele de te 

acompanha no dia a dia (...) (Azaléa, 71 anos). 

 Retomando sua trajetória, Azaleia relata que ao chegar ao mastologista do plano 

o mesmo confirmou seu diagnóstico, porém recusou-se a iniciar o tratamento. Refere 

que foi um dos momentos em que se sentiu mais desamparada desde a suspeita e 

possibilidade do diagnóstico. Com a ajuda de sua nora, buscou atendimento com outra 

médica, que propôs que ela fizesse a cirurgia bilateral, considerando a presença de 

nódulos benignos na outra mama. Após a realização da cirurgia e resultado da biopsia, 

foi indicado a Azaleia um tratamento quimioterápico oral. Relata que o realizou por 5 

(cinco) anos. 

 Azaleia descreve que, além das dificuldades ligadas aos desdobramentos do 

tratamento oncológico, neste momento, iniciou um episódio depressivo, o que 

contribuiu para retardar o início de atividades de reabilitação motora. Relata que, em 

consequência desta demora em sua reabilitação motora, até a sua chegada a ADAMA  

foi permeada por dificuldades.  Conta que logo após a cirurgia, procurou contato com a 

ONG, porém, com limitações de movimento em decorrência da cirurgia, apresentava 

restrições em se vestir e chegar no horário indicado para entrevista. Com isso, levou 

mais de um ano do seu primeiro contato para chegar a ADAMA.  
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Azaleia relata que seus problemas de saúde acabaram despertando um desejo 

ainda maior de ajudar as pessoas, de buscar construir novas possibilidades para se 

cuidar e ter uma vida longa com qualidade de vida.  

Lótus 

 Lotus é a flor que significa proteção e amor. A esta participante este nome foi 

dado por seu modo de conduzir a vida em nome de amar, por acreditar que deveria abrir 

mão de tudo em nome de proteger outras pessoas. Lotus tem 70 (setenta) anos, solteira, 

sem filhos, branca, moradora da região central de Niterói- RJ, foi diagnosticada há 7 

(sete) anos, quando tinha 63 anos, realizou seu tratamento pela rede particular.  

 Lótus relata que anualmente fazia seus exames ginecológicos e vinha 

“acompanhando” nódulos na mama direita. Porém, em 2012, em sua consulta de rotina, 

o mastologista notou que seu mamilo da mama esquerda estava retraído. Solicitou uma 

biopsia e detectou que ela estava com câncer de mama. Relata que sua cirurgia foi 

agendada rapidamente e que, logo após a sua realização, iniciou suas 6 (seis) sessões de 

quimioterapia e 28 (vinte e oito) sessões de radioterapia.  

 Relata que sua maior preocupação era como falar com sua mãe, da qual era 

cuidadora principal, e que por múltiplos Acidentes Vasculares Cerebrais, era 

dependente de seus cuidados.  

(...) Foi assim, a minha preocupação quando eu recebi a noticia, a minha 

preocupação era só ela, porque ela era uma gracinha. Quando o médico falou 

pra mim Lótus você está com câncer agressivo e a gente tem que operar o 

mais rápido possível, ai eu falei assim: Doutora A. e a minha mãe? Como é 

que eu vou falar com a minha mãe? (Lótus, 70 anos). 

 Descreve que nunca contou a ela sobre seu diagnóstico. No momento do 

diagnóstico morava sozinha com sua mãe. No período em que esteve ausente para a 

realização da cirurgia, Lótus relata que seu sobrinho ofereceu suporte a sua mãe e, em 

seguida, também auxiliou em seus cuidados. Relata ser grata a ele por ter assumido 

todas as suas necessidades de cuidado, mantendo-as até hoje.  

 Relata que sua relação com os profissionais de saúde sempre foi muito positiva. 

Descreve ter se sentido muito bem cuidada pelo cirurgião e por toda a equipe que 

prestou auxílio durante o período de tratamento. Refere que mesmo com todas as 

limitações trazidas pelo tratamento se sentiu acolhida pelos cuidados oferecidos por essa 

equipe.  
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 Na ADAMA, sua entrada se deu a partir do convite de uma amiga que morava 

em seu prédio e que também teve câncer de mama. Relata que chegou até a ONG mais 

ou menos um ano e meio depois de sua cirurgia e que voltou poucas vezes e acabou não 

continuando. Porém, há 2 (dois) anos, voltou a frequentar a ADAMA, identificando esta 

como um lugar de acolhimento e cuidado. 

 Termina sua entrevista relatando que o câncer trouxe o desejo de se dedicar a 

viver, sem valorizar, ainda mais, as coisas materiais. Destaca que tem conseguido 

valorizar mais suas relações, repetindo em diversos momentos que “nada acontece por 

acaso”, atribuindo ao câncer à oportunidade de se refazer diante das coisas que abriu 

mão ao longo da vida.  

5.2 – Análise  

 Ao relatar as histórias de vida de Azaleia, Lírio, Helicônia, Dália, Lotus, 

Amarílis, Flor do Campo, Gérbera e Girassol, a partir do diagnóstico de câncer de 

mama, foi possível estabelecer 2 (duas) categorias de análises gerais a partir de pontos 

de consonância em seus discursos, e que se desdobram em outras subcategorias. 

Categoria 1: O Câncer como oportunidade de reflexão quanto ao cuidado de si; 

a. Reatribuição de valores e atitudes de cuidado; 

b. Reforço de perdas. 

Categoria 2: A primazia do Cuidado do outro; 

c. O imperativo da Mulher guerreira; 

d. O cuidado delegado; 

e. O (Des)Cuidado de si. 

5.2.1 – O Câncer como oportunidade de reflexão quanto ao cuidado de si 

A categoria “O câncer como caminho para o cuidado de si” busca descrever 

como o diagnóstico de câncer de mama aparece nos discursos das mulheres como uma 

oportunidade para refletirem e adotarem uma mudança de postura diante da vida, em 

particular, no que se refere ao cuidado de si. Destaca-se, em especial, a mudança que a 

maioria das mulheres relata em relação às suas funções domésticas e familiares de 

cuidadoras.  
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 A partir desta constatação buscou-se desenvolver subcategorias que abarcassem 

todas as mudanças classificadas pelas participantes da pesquisa. Entre elas, 8 (oito) 

participantes destacam uma mudança importante na relação que estabeleceram com as 

funções de cuidado que desempenhavam ao longo de sua vida. Em seus relatos, é 

possível identificar o estabelecimento de maior liberdade em relação às tarefas 

domésticas, com o discurso de priorizar-se frente às necessidades que antes eram tidas 

como fundamentais para a existência de uma relação de cuidado que julgavam ideal. A 

esta subcategoria foi dado o nome de “Reatribuição de valores e atitudes de cuidado” 

(a).  

Ah, deixei de… diminui dentro de casa. Isso aí não tem vez. A casa não vou 

levar debaixo do chão, agora os momentos que a gente passa, vamo sair, 

vamo pra festa, vamo não sei aonde, a/ vamo viajar, vamo… isso aí não tem 

preço, não abro mão (Gérbera, 48 anos).  

Até hoje eu sou assim, eu sou dona da minha casa, mas a casa não é minha 

dona, deu ter que fazer. (...) A gente tem que viver e ser feliz… sem viver na 

porcaria, tá entendendo? Mas sem ser… “Hoje é dia de sexta-feira, tenho que 

limpar tudo”. O que dá pra fazer eu faço. : É, mas nós não podemos ser 

escravas da nossa casa. A gente tem que ter prazer de fazer, sem ter 

obrigação (Lírio, 55 anos).  

Então passei a pensar mais em mim, então a mudança foi essa. Eu passei a 
pensar mais em mim, né? Eu dar mais valor a minha vida mesmo, porque eu 

não tava dando, né? Só vivia em função de marido, filho e… (Dália, 64 

anos).  

 Estes exemplos retirados das falas das participantes demonstram a percepção 

delas sobre o adoecimento enquanto oportunidade de olhar para si e para as normativas 

de cuidado ligadas as funções pré-estabelecidas para as funções que mulheres ocupam 

na sociedade. A mudança que identificam é ligada a alteração da percepção de si e da 

percepção de atividades que elas podem ou não fazer.  

 Uma das participantes coloca o diagnóstico como uma grande virada, porém 

aponta as perdas trazidas com o diagnóstico de câncer de mama. Coloca-se em 

contraponto as demais ao manifestar sua insatisfação diante das perdas físicas causadas 

pelo câncer de mama e as marcas emocionais que repercutem em sua vida, mesmo com 

o passar do tempo. A esta subcategoria foi nomeada como “Reforço de perdas” (b).  

Se você me perguntar, eu te respondo que isso foi um quadro horrível da 

minha vida, eu escuto coleguinha sem mama que fala assim: depois que eu 
tive câncer eu melhorei... ai gente! Isso me dói tanto... como que eu melhorei 

Se eu piorei... Se eu tive um câncer eu não melhorei, nem psicologicamente. 

Como que eu vou melhorar, se a minha meta não era essa e abriu um leque 

que eu não sabia para onde que eu ia, fiquei perdida. Não foi bom... (Flor do 

Campo, 74 anos). 
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 Neste trecho, a participante compara seu discurso com o da maioria de suas 

colegas da ONG, mostrando sua indignação pelo modo como as outras interpretam as 

marcas deixadas pela doença. Ao mostrar-se contrária ao discurso corrente, Flor do 

Campo transparece as dificuldades de elaboração que enfrentou e, ainda, enfrenta ao 

recordar seu adoecimento, suas limitações que acarretaram mudanças em suas tarefas 

cotidianas, trazendo impedimentos quanto a funções que julgava que apenas ela poderia 

realizar. 

Sua fala articula-se também, por contraposição, ao “imperativo da mulher 

guerreira”, onde está implícita a condição de que para a superação do câncer de mama é 

necessário suportar as dificuldades em nome de ressignificar positivamente a 

experiência de adoecer. Esta outra subcategoria está vinculada a categoria 2 “A 

primazia do cuidado do outro”será discutida mais adiante. 

5.2.2 – A primazia do cuidado do outro  

Esta categoria abarca a noção de prioridade e centralidade do cuidado do outro 

contida no discurso de mulheres que, mesmo após o diagnóstico de uma doença grave e 

durante seu tratamento, mantém esta condição de cuidadora ainda que se localizem, em 

determinado momento, no outro extremo da linha de cuidado. O imperativo do cuidado 

do outro no universo dos papeis de gênero estabelecidos para as mulheres é identificado 

de modo geral na fala dos sujeitos desta pesquisa. A maneira como essa dimensão é 

vivenciada pelas mulheres, e novos arranjos são estabelecidos a partir da doença, 

permitiram a criação de 3 (três) subcategorias: (a) O Imperativo da Mulher Guerreira; 

(b) O Cuidado delegado; (c) (Des)Cuidado de Si. 

 A subcategoria (a) – O Imperativo da Mulher Guerreira – engloba os discursos 

de mulheres que se colocam em posição de certo privilégio por terem passado por 

sofrimentos que não são socialmente reconhecidos, como se não superá-los fosse sinal 

de fraqueza. Embora estejam passando por alguma espécie de injustiça social ou 

cultural são convocadas pela sociedade e por si próprias a “dar conta” de determinadas 

circunstâncias, transformando-se, muitas vezes, em exemplo de superação da 

adversidade, embora esta pudesse ter sido evitada, causando menos danos a elas.  

Porque no dia que saí do hospital, eu cheguei em casa morta de fome, aí a 
sobrinha do meu marido tinha ficado na minha casa, tinha ido embora, eu 

cheguei em casa não tinha nada pra comer, eu virei pra ele e disse assim “cê 

vai no mercado, compra cenoura, chuchu, batata, macarrão, uma carne, que 
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eu vou fazer uma sopa. “Ah, você não pode”, falei “mas eu vou fazer, eu tô 

com fome”. Fui pro fogão, fiz a sopa, fiz tudo, eles vinheram, ainda comeram 

da sopa que eu fiz (Girassol, 60 anos). 

Eu não me afastei do trabalho, os médicos não me afastaram... Só me afastei 

quando eu fiz a cirurgia. Eu me afastei assim: quando eu fiz a quimioterapia 
eu ficava em casa e depois de dois dias eu voltava no trabalho. (...) Eu 

sempre gostei de viver a vida, mas depois do câncer eu passei a viver com 

muito mais intensidade porque pelo fato de eu ter passado por uma cirurgia 

dessa eu me senti muito guerreira. Tanto que até hoje eu sou um exemplo de 

vida para o meu trabalho (Amarílis, 57 anos).  

Daí eu fiz quimioterapia, oito sessões, mas não precisou fazer radio. Eu com 

quinze dias de operada voltei a trabalhar. (...)Eu tinha que continuar minha 
vida. Eu tinha dois filhos adolescentes. Não adiantava ficar dentro de casa 

chorando porque tive câncer. Não ia levar a lugar nenhum isso. E eu 

consegui, junto com a minha chefia, foram nota mil, eu ia todo dia, diziam 

“vem na hora que você quiser, vai embora na hora que você quiser”, e assim 

foi feito. Eu fiz oito sessões de quimioterapia. Eu saía da quimio, eu ia 

trabalhar (Helicônia, 71 anos).  

Mas ai eu vim pra Niterói e não conhecia ninguém, sozinha, comecei tudo de 

novo, meu marido morreu, eu tive que reiniciar minha vida, depois quando eu 
tive doente tive que reiniciar minha vida de novo vindo pra Niterói (Azaleia, 

71 anos). 

 Nestes trechos, a desproteção decorrente da ausência de uma rede de cuidados, 

sobretudo familiar, ou da condição de precariedade social, se apresenta como uma 

oportunidade de superação. Essas mulheres não parecem se ressentir por 

experimentarem o desamparo, mas sim aceitar ou mesmo se sentirem orgulhosas por 

serem transformadas em guerreiras. Os dois exemplos citados mostram o modo como 

elas se relacionam com essas limitações, colocando-as como oportunidade de 

demonstrar sua força mesmo em momentos de fragilidade. Admitindo como única 

possibilidade de ressignificação à condição de superação positiva da doença.   

 A subcategoria “O cuidado delegado” (b) foi identificada no discurso das 

participantes pela necessidade do exercício do cuidado continuar acontecendo mesmo 

em sua ausência. Assim, a partir da impossibilidade de cuidar dos outros, devido ao seu 

adoecimento, mulheres com diagnóstico de câncer de mama elegem outras mulheres 

que julgam (in)competentes para desempenharem a função para a qual estão 

impossibilitadas naquele momento, sem que esse imperativo seja questionado.  

Nesse dia (dia da cirurgia) ela (a filha) não tinha ido pra casa, meu marido 

tava no trabalho, ainda não tinha chegado. Ele falava “mãe, tô em casa 

sozinho mãe, como é que vai ser?” Não tinha ninguém,tava já de noite. Aí eu 
falei ‘meu filho, pera aí que eu vou ligar pra tua vó, pra tua vó olhar você pra 

mim’. Minha sogra morava na Engenhoca, aí eu liguei pra ela, falei ‘Marli, 

puxa João Cláudio pra aí’, porque meu cunhado mora no meu quintal, mas… 

dá não. E a parte que mais, assim, mexeu comigo, entendeu? Você ter uma 
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criança, a criança tá no quintal, você ter parente no quintal e ninguém, né? 

(Lírio, 55 anos). 

Se referindo aos cuidados que ofertava para sua mãe, Lotus relata:  

(...) no dia seguinte (a cirurgia) eu voltei pra casa, ai continuei o tratamento, 

ai já tinha quem ficasse, não com ela ai já me afastei dela, ai ela ficou por 
conta da menina, entendeu? Da moça que trabalhava comigo (Lótus, 70 

anos). 

 

 A terceira subcategoria (c) – O (Des)cuidado de si – identifica o modo como as 

mulheres abrem mão de seu autocuidado, inclusive se colocando em risco, priorizando 

os cuidados que idealizam que devem ser oferecidos por elas às figuras historicamente 

apresentadas como objeto de seus cuidados (filhos, maridos, idosos dependentes). Ao 

destacar essa concepção, o discurso das participantes evidencia sua submissão irrestrita 

às normas de gênero que estabelecem a função cuidadora, em especial, ligada à 

condição maternal.  

Nesse mesmo ano, 2008 (ano do diagnóstico), que ela nasceu, a creche faz 

um período de recesso, né? Aí vem a cuidadora de novo. Quem que ficou? 

Vovó. (...) E ela bebê, pois é. Então como ela era bebê, era uma bebê 

magrinha, pequenininha, não era muito agitada nem nada, eu achava que tudo 

bem. Fiquei naquele periodozinho de final de, acho que foi de quinzena...a 

última quinzena de dezembro. Quando foi em janeiro eu comecei com uma 

dor muito forte, uma dor muito forte, do lado, né? No lado da cirurgia, né? E 

eu sabia que tinha uma coisa errada, foi pro INCA e assim, levei um ‘pito’ do 

médico… (Dália, 64 anos).  

(...) eu tinha a minha mãe, ela tinha tido um AVC e eu cuidava dela, eu 

larguei mão da minha vida amorosa para cuidar dela e cuidei dela durante 15 

anos, e nesses 15 anos ela teve 7AVCs e nesse interim eu tive câncer de 

mama. Foi assim, a minha preocupação quando eu recebi a noticia, a minha 

preocupação era só ela, porque ela era uma gracinha. Quando o médico falou 

pra mim Lótus você está com câncer agressivo e a gente tem que operar o 

mais rápido possível, ai eu falei assim: doutorae a minha mãe? Como é que 
eu vou falar com a minha mãe? (Lótus, 70 anos).  

(...) mas a minha filha fui eu que tive que cuidar dela, sabe quando a pessoa 

fica completamente transtornada, sem saber o que fazer, é muito difícil, pra 

mim foi difícil porque eu ainda tive que ficar na casa dela. (Azaleia, 71 anos). 

(...) meu filho estava com a viagem já marcada, justo depois do carnaval ele 

viajava, quando eu estava indo para casa dele. Eu falei: eu não posso falar 

para ele, ainda não tenho diagnóstico, escrito que eu tô, ela me encaminhou, 

mas ainda não tenho diagnóstico, ele não vai viajar... eu tenho certeza que eu 

conheço meu filho (Flor do Campo, 74 anos).  

5.3 –Discussão 

As entrevistas realizadas a partir dos questionamentos levantados apresentam-se 

como material empírico privilegiado, sobretudo, para compreender como o 
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estabelecimento das normas de gênero para mulheres constitui-se como norteador para 

as práticas de cuidar e ser cuidada. Além de compreender como a presença ou ausência 

de suporte formal ou informal, contribui também para o modo como as mulheres irão 

descrever suas experiências diante dos fatos. Embora os Itinerários Terapêuticos tenham 

sido utilizados na coleta de dados, entendendo-os estratégia que norteou as entrevistas, 

as histórias de vida são dos norteadores deste estudo.  

As categorias construídas, a partir do discurso das entrevistadas, buscam trazer 

luz ao modo como às mulheres que tiveram o diagnóstico de câncer de mama fazem 

suas escolhas, visando compreender o fio que conduz essa tomada de decisão para o 

cuidado em relação a sua função de cuidadora. A constatação da naturalização da ideia 

de cuidado ligada a mulher se constitui como normativa principal baseando o que é 

esperado para o seu papel “generificado”.  

Os processos históricos voltados para a mulher enquanto cuidadora se 

constituem conjuntamente com a ideia de estado-nação. No século XVIII, com o 

fortalecimento do sentimento de família, no antigo regime (DONZELOT, 1986), a 

mulher passa a ocupar esta função, pois a ela foi dada a atribuição de zelar para que a 

casa fosse um lar e, com isso, o exercício do cuidado para a manutenção da prole, 

enquanto o homem provia as necessidades produtivas. Ao referir este aspecto histórico, 

destaca-se a naturalização desta tarefa a partir de um processo político ideológico que 

atravessa os séculos. 

A noção de opressão feminina, em especial, pelo exercício de tarefas de cuidado 

toma grande relevância nos estudos feministas da década de 1960, a partir da 

constatação que as diferenças sexuais biológicas corroboravam para a ampliação da 

opressão pela relevância social do trabalho desempenhado por homens e mulheres. O 

conceito de gênero emerge como uma tentativa de tornar claro que não são as diferenças 

sexuais que caracterizam as relações e sim os modos como estas são interpretadas e 

valorizadas socialmente. 

O aprofundamento sobre os encadeamentos envolvidos nesta estruturação social 

e seu processo de subjetivação das mulheres constituiu-se como fundamental para o 

desenvolvimento da categoria gênero e sua conceituação ao longo do tempo. 

Ultrapassando a barreira da condição hierarquizada da divisão social entre os sexos, 
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gênero mostra-se como estratégica para superar as desigualdades vivenciadas pelas 

mulheres no que diz respeito a sua condição naturalizada de cuidadora.   

Em função das características reprodutivas da maternidade, a partir de interesses 

sociais em busca do estabelecimento do Estado-Nação, a mulher tem o cuidado materno 

como expressão da sua civilidade, baseado nas normativas compatíveis como a sua 

função reprodutora. Com essa mesma justificativa, pela própria maternidade, o cuidado 

é naturalizado como essência feminina (BADINTER, 1985). Esta perspectiva corrobora 

para que homens sintam-se menos convocados ao exercício de atividades de cuidado 

garantindo assim o que Tronto (2007) declara como “irresponsabilidade protegida”.  

Os conceitos de gênero desenvolvidos ao longo do tempo partem da ideia da 

diferenciação entre os sexos e do modo como às sociedades se estruturam de forma 

desigual para compreender a indissociação entre as micro relações e as macro relações 

que vão marcar as desigualdades baseadas neste. Simões Barbosa (2001) apresenta o 

conceito de gênero como alternativa para compreender, de forma crítica, a redução de 

modos de viver atrelados a normativas que atravessam séculos, sendo esta categoria 

uma possibilidade de articular teoria e prática, destacando a relevância de atividades 

desenvolvidas pelas mulheres na esfera doméstica que repercutem em sua reprodução 

social, permeando aspectos da vida e, assim, naturalizando-os.  

Ao destacar a sua constituição histórica e sua naturalização com o viés político 

ideológico pela opressão voltada para a noção da obrigatoriedade do cuidado, a 

discussão que aqui se apresenta não tem como objetivo destituir as mulheres do modo 

como elas se identificam no mundo através de suas estratégias do seu papel de 

cuidadora. Porém, ao constatar estes fatores que se apresentam como os principais 

resultados desta, busca-se refletir sobre a interferência desta condição na opção por 

cuidado em se tratando de uma doença que coloca em risco a vida. 

Nesta condição, pela naturalização do amor materno como condição de 

existência do exercício da maternidade, homens deixam de se responsabilizar enquanto 

produtores de cuidado para se mesclarem a ideia de receptores ou de reprodutores de 

cuidado quando se colocam no lugar de executar tarefas de cuidado gerenciadas ou 

planejadas por mulheres. Em muitos trechos dos depoimentos, mulheres com câncer de 

mama mostram-se vulneráveis, porém mantém-se na posição de planejamento de 

cuidados. 
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 O mito do amor materno corrobora para que mulheres, mesmo em condição de 

necessidade de receber cuidado, mantenham-se na condição de cuidadora. Nos discursos 

das entrevistadas essa necessidade de manter-se na posição de cuidado apresenta-se 

clarificada na categoria “A primazia do cuidado do outro”, onde se desdobram 

condições de desproteção e negligência enquanto características que vão pautar as 

relações que estas estabelecem com sua condição de adoecer e o exercício de sua função 

social de cuidadora.  

No que diz respeito à saúde, mulheres são encarregadas de cuidados desde a 

concepção, gestação e manutenção da vida da família. Por estar diretamente ligada a 

noção de exercício de amor, o trabalho desempenhado pela mulher ao longo da história 

da família apresenta-se diluído no que é prescrito e esperado para mulheres enquanto 

mantenedoras da vida privada (SCAVONE, 2005). Quando estas necessitam de 

cuidados de saúde, fica claro no discurso das participantes, a lacuna experimentada, não 

apenas pela desproteção que vivenciam frente à precariedade de cuidados dos sistemas 

de saúde como também a condição de desemparo que enfrentam ao adoecer, estando 

fixadas com a posição de cuidadora.  

Em nome de exercer o seu papel de cuidadora, mulheres abrem mão de seu 

autocuidado, ainda quando as indicações são claras. Em aspectos distintos, os trechos 

destacados durante a análise mostram o quanto à priorização do outro pode ser colocada 

como normativa a ponto de transformar-se em um imperativo do cuidado, mesmo 

quando estas precisam ser cuidadas.  

A ausência total de dispositivos de proteção social para ajudar as mulheres no 

cuidado da família se apresenta como fator que corrobora para as limitações do “ser 

cuidada”. Neste estudo, todas as participantes tiveram que seguir exercendo a função de 

cuidado ou contar com a ajuda de familiares. O estado se apresenta como omisso. As 

políticas elaboradas acabam demonstrando-se favoráveis ao câncer de mama e não às 

mulheres que adoecem por ele. Ou seja, o estado não reconhece o trabalho das mulheres 

e tampouco assume sua co-responsabilidade no cuidado, como ocorre no Uruguai e 

Espanha. 

A naturalização dessas concepções se transforma em imperativos que moldam os 

modos de ressignificar suas histórias de vida frente a uma doença agressiva, que 

acarreta dor e sofrimento em seu processo. Porém, em muitos discursos, essas agruras 
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experimentadas são transformadas em histórias de superação para reafirmar a condição 

de “poder” que mulheres cuidadoras acreditam manter frente à precariedade de suporte 

ofertado a elas.  Porém, esta condição aponta para a autorresponsabilização em “dar 

conta”, de “ser guerreira” até as últimas consequências.  

Com isso, embora identifiquem as negligências do Estado ou mesmo dos 

serviços de saúde, como nos casos em que vinham “acompanhado” os nódulos, as 

mulheres não se sentem no direito de apontar os “erros” cometidos, embora sejam 

responsabilizadas, comumente, nos serviços de saúde por suas supostas negligências de 

autocuidado. 

O câncer de mama ainda se apresenta como a primeira causa de morte por câncer 

na população feminina, mesmo se apresentando como a doença oncológica de melhor 

prognóstico, quando descoberta precocemente,. Destacar esta informação apenas se 

atendo a fatores biológicos que compõem a etiologia da doença seria uma maneira de 

reduzir e negligenciar os aspectos sociais que corroboram para que a mesma mantenha-

se como responsável pelas altas taxas de incidência e mortalidade.   

Dentre as participantes da pesquisa, a maioria delas teve câncer de mama antes 

dos 50 (cinquenta) anos, embora o protocolo da OMS indique que o rastreamento deve 

acontecer a partir dos 50 anos. Portanto, esta constatação corrobora para a necessidade 

de reavaliação de protocolos para corrigir o tempo de início de rastreamento para os 40 

(quarenta) anos como os cientistas estão recomendando, visto que sua frequência nesta 

faixa etária tem apresentado elevações.  

Através do relato das mulheres entrevistadas é possível trazer luz para outras 

possibilidades de explicação sobre este fenômeno. Atribuir apenas que a falta de acesso 

a serviços preventivos de saúde seria responsável por tal inequidade, se apresentaria 

como forma de invisibilizar os atravessamentos que norteiam a busca de explicações 

para esse fenômeno, pois este se constitui apenas como um dos fatores limitantes para 

que esses números sejam modificados.  

O paradoxo que se apresenta nesta circunstância é reafirmado na fala das 

mulheres por terem seus discursos pouco valorizados em suas queixas ou, ainda, por 

deixarem suas vidas em segundo plano para a realização de tarefas de cuidado. Esta 

condição de cuidadora omite as mulheres duas perspectivas distintas apontadas por 
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Tronto (2007): a primeira ligada à ideia de que, todo ser humano necessita de cuidados, 

em algum momento de sua vida, por incapacidade de fazê-lo ou por opção de não fazê-

lo; a segunda está relacionada à noção de que todo aquele que cuida torna-se também 

um vulnerável do cuidado.  

A partir dessas duas postulações, relacionando-as aos resultados encontrados, é 

possível inferir que as mulheres mostram-se resistentes em se colocar na posição de 

alvo de cuidados, pois a criação da dualidade quem cuida e quem é cuidado acaba por 

ser excludente, como se as posições fossem engessadas em um modelo pelo qual essa 

flexibilidade não pudesse existir. Esse tensionamento entre a priorização do cuidado do 

outro em detrimento de colocar-se na posição de quem deve receber cuidados, abre 

espaço para que a noção de vulnerabilidade se destaque pela precariedade em enxergá-la 

como potencial alvo de cuidado, fortalecida pela ausência do estado na co-

responsabilização do cuidado das famílias.  

 A partir desta percepção, o discurso das mulheres se mostra como reflexo deste 

processo, onde, ainda que necessitem de cuidados, optam por continuar exercendo suas 

funções ou ocupando-se de encontrar alguém que julguem capaz para exercê-la em sua 

ausência. A mudança em relação a esta posição que as mulheres ocupam não está 

apenas relacionada a um modo de produção social. A partir de sua naturalização, a 

priorização por cuidado se mostra como condição do feminino, o que se denota como 

modo de subjetivação.  

 Atuar nesta esfera acreditando que se trata apenas de uma mudança social seria 

uma estratégia fadada ao fracasso, pois a função cuidadora é um ponto de ambivalência 

para as teorias ligadas a ideia de opressão feminina. Ao compreendê-la como um modo 

de opressão por sua naturalização, o discurso feminista se opõe por ser uma forma de 

atribuir à mulher esta função como responsabilidade exclusiva. Porém, esta condição 

também garantiu a mulher, por alguns séculos, a sua condição enquanto representante 

social de algo que apenas ela poderia exercer, destacando sua importância para o 

desenvolvimento da sociedade, como fator que mescla acomodação e resistência. 

As mulheres não se sentem independentes do papel social de gênero, sobretudo 

de cuidadora, mas vem buscando desempenhá-lo com maior autonomia, em razão das 

lutas feministas iniciadas no final do século XIX.  Esta constatação é reafirmada pelo 

reconhecimento de direitos sociais. Alguns países visibilizam e dão importância ao 
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papel cuidador que as mulheres desempenham na sociedade e propõem mecanismos 

para dividir a responsabilização do cuidado do outro, como Uruguai e Espanha. 

  No discurso das participantes, o diagnóstico de câncer de mama se mostra como 

um ponto de inflexão onde puderam perceber o modo como vinham vivendo suas vidas 

em função dos outros. A maioria das mulheres entrevistadas se refere ao diagnóstico 

como uma forma de libertação de tarefas que antes eram percebidas como fundamentais 

para sua identificação enquanto vivente. Ou seja, autonomia para desempenhar o papel 

de gênero. Autonomia no sentido de sentirem-se livres para desempenhá-lo à sua 

maneira. Esta constatação se relaciona de forma direta com o que Kergoat (2009) 

denomina como o processo de “legitimação” onde o viver se mescla ao desempenho de 

“papéis sociais” sexuados, em que o trabalho de cuidado ao outro se reduz a uma 

ideologia naturalista justificando a fixação de tarefas como femininas ou masculinas.  

A realização de trabalhos domésticos mostra-se como uma das tarefas principais 

nas funções de cuidado que as mulheres ocupam. Desvalorizado por sua pouca 

representatividade social ligada à esfera produtiva, este e a carga mental de sua 

realização, se apresentam para as mulheres como condição invisibilizada. Como 

culturalmente o trabalho de cuidado é tido como “um trabalho de amor” (TRONTO, 

2007), a sua naturalização através do dever maternal se apresenta como modo de ignorar 

a sua realização e a carga que o envolve.  

Além das características destacadas pelas participantes em relação à mudança de 

postura frente ao diagnóstico e as tarefas de cuidado, outra perspectiva se apresenta 

consonante no discurso das mulheres: a noção do cuidado ao outro anteceder as outras 

formas de cuidado, ainda que para tal inequidades sejam cometidas. Ao se dedicarem 

aos cuidados dos outros, em sua ausência, mulheres demonstram seu sentimento de 

obrigação em garantir que a tarefa de cuidado seja executada, ainda que não por ela. 

No geral, buscam na figura de outras mulheres a possibilidade de suprir a 

necessidade daqueles que são alvo de seus cuidados. Embora no discurso das mulheres 

possa ser identificada a presença de homens (maridos), que exerciam a função de 

cuidado, a sua atuação, no geral, está atrelada à função de manutenção financeira da 

família, enquanto o lugar de cuidadora, na esfera doméstica, é ocupado por outra mulher 

(mãe, sogra, filha...). Esta condição da eficácia do trabalho de cuidado estar atrelada ao 

exercício feminino das tarefas corrobora para que se mantenha o ciclo do cuidado de um 
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vulnerável como condição de vulnerabilidade. Portanto, se o Estado se omite em 

assumir sua co-responsabilidade no cuidado, a carga recai sobre outras mulheres. 

A condição de cuidado como atribuição individual se apresenta como sobrecarga 

para àquelas que o assumem. A ausência de aparatos sociais no Brasil que dêem suporte 

para as mulheres que necessitam de cuidados, reafirma a necessidade de delegação do 

cuidado a outra mulher. Assim, a consideração do cuidado como condição de direito 

coletivo se apresenta como saída para que haja a divisão deste mandato, não apenas 

pautado nas normativas de gênero. 

Além desta condição, a noção de fragilidade, em se tratando do câncer de mama, 

é trazida pelas mulheres como oportunidade de manifestar a sua força. Não raro, durante 

as entrevistas, a palavra “guerreira” apareceu no discurso destas mulheres. Ao utilizar 

esta expressão, buscavam se referir ao modo de enfrentamento de situações de 

precarização de suas existências através da doença ou da necessidade de superar 

impasses trazidos pelas consequências do tratamento (mastectomia, queda do cabelo) 

como possibilidade de tornarem-se exemplos de superação.  

Ao trazer à tona a caracterização do combate ao câncer como uma guerra que é 

travada contra a doença, as mulheres se apresentam como corpos sobreviventes, sendo 

assim, motivo de exemplo e orgulho, pois foram convocadas a superar as mazelas em 

nome de se apresentar como “modelo de superação” para outras mulheres que possam 

vir a passar pelas mesmas circunstâncias. Após o diagnóstico de câncer de mama, 

embora social e emocionalmente tenham sido afetadas por essas marcas, as 

entrevistadas mostram-se disponíveis a servir de referência de superação para outras 

mulheres.  

Em outras palavras, o cuidado que as mulheres que superaram uma doença grave 

com características socioculturais tão relevantes buscam ofertar quando se apresentam a 

outras mulheres enquanto “guerreiras” após o tratamento, mantém a figura feminina 

atrelada à noção de “nutriz”. Recordando que as concepções ligadas à figura da mulher 

estejam sempre em uma visão altruísta, tendo sua economia de cuidado voltada para o 

outro (BORDO, 1997).   

 Ao destacar estas perspectivas, esta pesquisa não pretende destituir as mulheres 

de suas conquistas frente à superação do câncer de mama. Pelo contrário, busca 
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demonstrar como sua superação é motivo de mérito para estas mulheres. Mesmo diante 

de múltiplas adversidades, seja na busca por cuidado na rede de saúde ou pela 

desproteção que experimentam pela fragilidade de processos engessados que 

desconsideram a possibilidade da mulher ser alvo de cuidado, tentam ressignificar seu 

adoecimento trazendo consigo limitações que atravessam historicamente as relações de 

gênero.  

5. 4 Considerações finais 

 O presente estudo buscou apresentar um panorama da relevância do câncer de 

mama como uma questão de saúde pública, destacando, de forma especial, a 

necessidade de criação de políticas que atendam as demandas de saúde da população 

feminina, para assim se constituir como ferramenta de reflexão sobre o modo como as 

mulheres se relacionam com os serviços de saúde, a partir das expectativas de sua 

posição generificada.  

 Para além de uma constatação, busca estabelecer um diálogo com as políticas 

que possam ser aplicadas às mulheres que adoecem, de forma a constituírem-se como 

ferramentas adequadas às necessidades daquelas que estão passando por momentos de 

maior vulnerabilidade social e emocional, e não apenas biológica.  Debruçar-se sobre 

esta temática busca vislumbrar a elaboração de programas de atenção que ofertem 

suporte para que estas possam se flexibilizar em sua posição na economia do cuidado, 

garantindo que seu “papel social” não seja de desprestígio frente a essa nova 

configuração social.  

 Ao identificar a forma como as políticas de saúde e os protocolos de tratamento 

se apresentam às mulheres com câncer de mama, outra pontuação se faz relevante: a 

noção de que essas são construídas tendo em foco a doença e não as mulheres que 

adoecem. A afirmação se torna possível através da verificação da precariedade de 

dispositivos sociais do Estado para que essas mulheres possam cuidar de si. A exemplo 

do discurso das participantes, onde foi possível reconhecer que todas alçaram mão de 

outras mulheres familiares para cuidá-las ou cuidar de seus filhos, a precariedade de 

aparatos sociais colabora para compreender a forma como mulheres fazem suas 

escolhas de cuidado.  
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CAPÍTULO 6 – LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Este estudo não tem como pretensão abranger todas as situações possíveis de 

cuidado; tampouco prever soluções para resolver o paradoxo da alta curabilidade X alta 

mortalidade quando se trata do câncer de mama. Porém, buscou apontar para os 

possíveis motivos que permitem que este desarranjo continue acontecendo e produzindo 

“vítimas” de sua naturalização. 

Portanto, este estudo não pretende esgotar a temática abordada. Ao destacar as 

hipóteses de que mulheres apresentam diferentes posições de cuidado e sua forma de 

produzir o seu autocuidado sofre interferência pela forma como se cuidam, não busca 

limitar ou destituir as mulheres desta posição. Ao contrário, mostra-se como importante 

atravessamento frente ao adoecer e a necessidade de estruturação de programas e 

políticas que possam abarcar essa dimensão.  

 Embora este estudo, definido como um estudo qualitativo, tendo usado o critério 

de saturação para a coleta de dados, apresenta limitações quanto ao número de 

participantes abordadas. Ao destacar o discurso destas mulheres, não se buscou 

encontrar generalizações em suas falas, mas, sim apresentar o que há de comum em seus 

discursos, levando em consideração aspectos ligados para a hipótese desta análise.  

Porém, compreende-se que o número de participantes pode se apresentar como 

limitante, em termos de generalização destes resultados. 

 Outra limitação encontrada foi o recorte apresentado neste estudo. Embora o 

câncer de mama seja uma doença que se apresenta como paradoxo pela sua morbidade e 

mortalidade, mesmo sendo a doença oncológica de melhor prognóstico, acredita-se que 

outras doenças crônicas não transmissíveis, quando diagnosticadas em mulheres, 

também sofrem impactos no modo como as mesmas fazem suas escolhas de cuidado por 

sua função cuidadora.  

 Assim, a presente análise aponta para a necessidade de aprofundamento de 

estudos de saúde com a perspectiva de gênero, onde possam ser investigados os 

impactos da função cuidadora das mulheres no modo como essas adoecem e 

experimentam seu adoecimento. Este apontamento não se refere apenas à experiência de 

adoecer, como também aponta para a necessidade de seu conhecimento em relação ao 

impacto do adoecimento de mulheres em termos sociais e econômicos, constituindo-se 
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como ferramenta importante para o fortalecimento e criação de estratégias de proteção e 

cuidado social por parte do Estado.  

 Além desta ótica, aponta-se a necessidade de conhecer como profissionais de 

saúde lidam com as necessidades de saúde de mulheres com câncer de mama, e não 

apenas este, mas também outras doenças crônicas, a partir da perspectiva de gênero. 

Desta forma, destaca-se a necessidade de estudos que possam conhecer e aprofundar as 

relações que profissionais de saúde estabelecem como mulheres que adoecem, a partir 

de sua função cuidadora, demonstrando o impacto desta no cumprimento das políticas 

prescritas e da realidade vivida tanto por profissionais quanto para as mulheres em 

relação às limitações do sistema de saúde.  

 Para finalizar, uma outra possibilidade de estudos futuros, nesta direção, seria 

analisar o impacto dos dispositivos organizados em um sistema de proteção social, 

como ocorre no Uruguai e na Espanha, no autocuidado/cuidado do outro quando ocorre 

o adoecimento das mulheres. 
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ANEXO I 

Temas Objetivos Possibilidades de 

Perguntas 

História do 

adoecimento/ 

suspeita 

diagnóstica 

- Conhecer as 

percepções da mulher 

sobre sua 

doença/experiência 

de adoecimento. 

- Me conte um 

pouco da sua 

história em busca 

do diagnóstico; 

- O que aconteceu 

para que a senhora 

chegasse a 

ADAMA?  

- O que a senhora 

entende sobre seu 

diagnóstico e 

tratamento?  

- O que foi mais 

difícil em todo o 

processo até aqui?  

Relação de 

autocuidado e 

cuidado com os 

outros 

- Conhecer os 

motivos de buscar 

cuidados em saúde; 

- Conhecer como se 

dá o processo de 

autopercepção em 

relação a seu 

protagonismo como 

alvo de cuidado 

consigo e com os 

outros; 

- Perceber os papéis 

de gênero embutidos 

no discurso de cuidar 

e ser cuidada. 

- Como a senhora 

percebeu os 

primeiros sinais da 

doença? 

- Quanto tempo 

levou para procurar 

ajuda após perceber 

os primeiros sinais?  

- Houve algo que 

atrapalhou nessa 

escolha por buscar 

cuidados?  

- Como era sua 

rotina antes do 

diagnóstico?  

- A senhora se 

dedica a cuidar de 

alguém?  

- Durante o 
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tratamento, alguém 

acompanhou a 

senhora?  

- A senhora já 

precisou adiar/ 

faltar alguma parte 

do tratamento por 

questões 

familiares?  

- Que outras 

estratégias a 

senhora usa/usou 

para lidar com 

adoecimento? 

Alterações na 

rotina de cuidados 

após o diagnóstico 

- Perceber se houve 

mudanças nas 

relações de cuidado e 

autocuidado após o 

diagnóstico. 

- Houve alguma 

alteração na rotina 

após o diagnóstico?  

- Houve alguma 

alteração na 

configuração e 

dinâmica familiar 

após o diagnóstico?  

- Como foi/é 

receber cuidados de 

outras pessoas?  

Relação com 

serviços e 

profissionais de 

saúde 

- Conhecer a relação 

do adoecimento 

atravessada pelo 

percurso em busca de 

cuidado e a relação 

com os profissionais 

de saúde. 

- Como a senhora 

considera sua 

relação com os 

profissionais que 

cuidam/ cuidaram 

da senhora?  

- Como a senhora 

chegou ao 

diagnóstico e 

tratamento? 

- A senhora 

encontrou alguma 

dificuldade para 
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chegar ao 

diagnóstico ou 

tratamento? 

- A senhora se sente 

ouvida nos serviços 

que frequenta? 

- Quando algo foge 

dos planos e a 

senhora precisa se 

ausentar/ sair de 

algum tratamento, 

como os 

profissionais 

reagem? 
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ANEXO II 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: A invisibilidade do papel de gênero e a integralidade do cuidado de mulheres com 

câncer de mama no município de Niterói. 

Pesquisador Responsável: Maria Gabriela Ribeiro Portella 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 99565-4006 

Email para contato: mariagabirp@gmail.com 

Nome da voluntária: ____________________________________________________  
Idade: ____________anos R.G.: _______________________  

 

A Srª está sendo convidada a participar da pesquisa “A invisibilidade do papel de gênero e a 

integralidade do cuidado de mulheres com suspeita e diagnóstico de câncer de mama no município 

de Niterói.”de responsabilidade da pesquisadora Maria Gabriela Ribeiro Portella.  

O objetivo desta pesquisa é entrevistar mulheres com suspeita ou em tratamento de câncer de 

mamana ADAMApara verificar quais sentimentos ou pensamentos em relação a si mesma e sua condição 
de cuidadora se modificaram com o aparecimento ou possibilidade da doença, como suas escolhas por 

cuidados em saúde foram feitas e como percebem sua função de cuidadora no processo de suspeita da 

doença e/ou no diagnóstico.   

Sua participação nesta pesquisa se dará de maneira voluntária através de entrevistas, sem tempo 

de duração previsto, que serão gravadas e, posteriormente transcritas. Acreditamos que os riscos sejam 

controlados através de uma escuta qualificada e que, caso seja identificado sinal de sofrimento no seu 

relato da sua história de vida, a Srª será acolhida pela pesquisadora e se realizará o encaminhamento à 

clínica-escola de Psicologia da Universidade Federal Fluminense (Serviço de Psicologia Aplicada). 

Mesmo assim, quaisquer dúvidas ou questões relativas ao entendimento de risco poderão ser consultadas, 

a qualquer momento, com o comitê de ética ou com a própria pesquisadora. As perguntas são relativas à 

sua trajetória de vida e a ligação com o adoecimento.  Esclarecemos que somente a pesquisadora terá 
acesso às entrevistas em suas versões originais, e que a sua identidade será preservada, ou seja, suas 

declarações não serão identificadas. A Srª pode, a qualquer tempo, recusar-se a responder a alguma 

questão ou desistir da entrevista, sem prejuízos à continuidade do trabalho.  

Os resultados desta pesquisa poderão ser publicados em periódicos científicos e apresentados em 

congressos no campo da Saúde. Esperamos assim que essa pesquisa, além de contribuir para o referencial 

teórico desse campo científico, possa se destinar à construção de um saber que seja compartilhado com os 

profissionais da área da saúde e com a sociedade, de uma forma geral. As informações dadas pela senhora 

poderão ser úteis na construção de conhecimentos relativos à política n acional de controle de câncer de 

mama. 

Agradecemos sua participação nesta pesquisa. A senhora receberá uma cópia deste termo onde 

consta o telefone e o endereço da pesquisadora e poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 
participação a qualquer momento. 

Diante das informações acima, declaro conhecer que serei entrevistada, que minha participação é 

voluntária e são garantidos minha privacidade e anonimato. 

Eu, _______________________________________________________________, R.G. nº 

__________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntária, do projeto 

de pesquisa acima descrito.  

Niterói, _____ de ____________ de 2018. 

 

________________________________________________ 

Assinatura da entrevistada 

________________________________________________ 

 
Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 


