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 1. Resumo 

 O câncer é uma doença degenerativa resultante do acúmulo de lesões no material 

genético das células, de proporções graves, pois ameaça a vida. Quando se trata do 

câncer infanto-juvenil sabe-se que é uma das causas de mortes não acidentais mais 

comuns entre crianças e adolescentes. Entretanto pouco se sabe sobre o trabalho 

do psicólogo hospitalar frente a essa temática de câncer infantil. O seguinte trabalho 

tem como objetivo a compreender segundo os métodos fenomenológicos a vivência 

do psicólogo diante a hospitalização da criança com câncer. O método 

Fenomenológico se apresenta à Psicologia como uma forma de compreender a 

vivência do sujeito, respeitando a complexidade real e encontrando o sentido dentro 

do próprio fenômeno. Após as entrevistas e as conclusões sobre a pesquisa, pode-

se perceber um novo olhar sobre os aspectos que se julgava de difícil aceitação. 

Como por exemplo, compreender que mesmo no risco de morte há vida, visto que a 

criança mesmo hospitalizada e doente ainda apresenta seu desenvolvimento físico, 

psíquico e biológico. 

 

2. Introdução 

 A monografia tem como tema A Vivência do Psicólogo Hospitalar Diante à 

Hospitalização da Criança com Câncer. Para alcançar o objetivo geral que é buscar 

investigar as experiências e o olhar do psicólogo acerca do trabalho e da realidade 

enfrentada pelas crianças no tratamento do câncer, foi feita uma questão norteadora 

para dois psicólogos que atuam ou atuaram na área da oncologia infantil. O trabalho 

do psicólogo hospitalar lida com questões que vão além do embasamento teórico, 

ele está diretamente conectado também com a subjetividade e sofrimento do outro. 

É essencial e necessário que o psicólogo compreenda os limites de sua atuação 

para não se tornar um dos elementos invasivos provenientes da hospitalização. Seu 

trabalho não é exclusivo do paciente, sua atenção é dada a família e a equipe de 

saúde. Ele visa promover mudanças, atividades curativas e de prevenção, diminui o 

sofrimento que a hospitalização e a doença causam ao sujeito. A beleza e a 

complexidade do trabalho do psicólogo hospitalar toma uma maior proporção 

quando se trata da criança com câncer, já que o câncer infanto-juvenil é uma das 

causas de mortes não acidentais mais comuns entre crianças e adolescentes. A 

questão norteadora teve o propósito de compreender as motivações da escolha de 

trabalhar nessa área. A partir da transcrição e análise da entrevista, utilizando o 



embasamento da fenomenologia, pode-se confirmar algumas ideias que ajudaram a 

nortear essa monografia, como também aumentar o campo de visão e compreensão 

acerca do ser humano que realiza esse trabalho único essencial na vida da criança 

com câncer. 

 

  3.Objetivos 

Geral:  

 Este trabalho buscou compreender as experiências e o olhar do psicólogo acerca 

do trabalho e da realidade enfrentada pelas crianças no tratamento do câncer.  

Específicos: 

 Compreender aspectos da formação e da escolha por trabalhar na área da 

psicologia hospitalar, especificamente oncologia infantil; compreender a visão do 

psicólogo a respeito de seus sentimentos, emoções e dificuldades enfrentadas na 

atuação profissional; identificar a compreensão do psicólogo hospitalar sobre a 

criança durante a hospitalização. 

4. Metodologia 

 PARTICIPANTES  

A pesquisa contou com dois psicólogos que estivessem atuando, ou que atuaram 

em psicooncologia pediátrica. Os critérios para a escolha desses sujeitos foram: 

disponibilidade dos mesmos e que tivessem pelo menos cinco anos de atuação na 

área. 

 LOCAL 

 As entrevistas foram realizadas em uma sala reservada na Clínica de Psicologia da 

Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Foram marcadas de acordo com a 

disponibilidade de horários dos participantes e das pesquisadoras. 

  INSTRUMENTO 

 Para alcançar os objetivos desta pesquisa foi realizada uma entrevista que foi 

posteriormente transcrita. Esta entrevista não seguiu nenhum roteiro específico, 

como previsto a metodologia fenomenológica de pesquisa, mas partiu de uma única 

questão norteadora: “Conte-nos sobre a sua vivencia como psicólogo em oncologia 

pediátrica”. De acordo com Martins e Bicudo (1989), a entrevista é "a única 

possibilidade que se tem de obter dados relevantes sobre o mundo da vida do 

respondente".  

 MATERIAIS 



 Foram utilizados gravador, papel A4, sala com mesa e cadeiras 

PROCEDIMENTO  

 Coleta de dados  

Após as devidas apresentações o gravador foi ligado, sob o consenso do 

entrevistado e deixado à frente do mesmo. A questão norteadora foi lida por uma 

das pesquisadoras, e o entrevistado teve total liberdade para formular e emitir a sua 

resposta. Durante alguma fala, ou ao fim da pergunta as pesquisadoras puderam 

formular alguma outra questão.  

 Análise de dados 

 A análise dos dados foi realizada de forma pertinente ao método fenomenológico, 

sendo importante ressaltar o caráter estritamente qualitativo desta pesquisa. A 

pesquisa fenomenológica em Psicologia apresenta como objetivo compreender o 

modo como a pessoa vivencia as experiências de sua vida (FORGHIERI, 2004).  

Aspectos éticos  

Antes de iniciar a parte de campo da pesquisa, o projeto foi encaminhado ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade de Ribeirão Preto e teve os seus aspectos 

éticos avaliados. No primeiro contato oficial foi solicitado, por escrito, o 

consentimento e aceite de participação da pesquisa pelas pesquisadoras conforme 

modelo elaborado, segundo orientações contidas na RESOLUÇÃO 196/96 Foi 

assegurado aos sujeitos que os dados foram manuseados somente pelas 

pesquisadoras e mantidos em sigilo conforme preceitos da ética em pesquisa. Uma 

vez que a investigação envolveu o contato com sentimentos e vivências, a 

participação na pesquisa pode favorecer mobilização emocional para o sujeito, mas 

não houve riscos físicos e/ou biológicos. 

 

5. Desenvolvimento  

 

  5.2 Síntese da Estrutura Descritiva Geral 

 

Constituintes Essenciais P1 P2 



 

 

Concepção da vida 

mesmo diante da morte 

(...) O que eu acho de 

interessante, o que me 

chama a atenção, é a 

possibilidade de 

enxergar a vida onde a 

maioria enxerga a morte 

(...) 

(...) Então uma coisa que 

eu acho que é importante 

é que a gente não 

trabalha com a morte, a 

gente trabalha com a 

vida, a vida mesmo 

diante da morte (...) 

 

 

Impossibilidade de não 

se envolver diante das 

intervenções 

(...) eu não consigo não 

me envolver (...) Se eu 

não me afeto eu não 

tenho afeto, se eu não 

me movo, o outro não se 

move (...) 

(...) a gente se envolve, e 

é preciso que haja um 

envolvimento, que é 

através daí que a gente 

vai conseguir trabalhar 

(...) você também vive 

tudo aquilo junto (...) 

  

 

 

A possibilidade da 

infância mesmo diante 

do adoecimento 

(...) eu to lidando com 

crianças e adolescentes 

que tem em si uma 

potencialidade criativa, 

que necessitam também 

de diversas 

possibilidades (...) 

(...) eu pensava, nossa é 

uma criança e ela está 

com câncer, além do 

câncer ela tem tudo que 

uma criança também tem 

então a gente começa a 

olhar não só para as 

dificuldades mais para os 

recursos também (...) 

 

 

A concepção de que a 

partir do diagnóstico uma 

nova estrutura familiar é 

formada 

(...) Então desde quando 

a família entra no 

hospital, e ai é encarar 

não só o paciente, a 

criança, o adolescente, 

mas eu vou lidar com 

uma unidade familiar 

(...).  

(...) O que eu acho que é 

muito bacana é que 

geralmente a gente 

começa com uma família 

que tá começando 

também (...) 



 

 

A intenção de ter um 

encontro com o outro.

  

(...) isso a minha 

experiência, é estar com 

essas pessoas, focar no 

encontro, eu estou aqui 

com você não importa o 

que aconteça (...) 

(...) o mínimo que eu 

acho que precisa ter é 

disponibilidade para ter 

um encontro, para tá 

junto com o outro (...) 

 

 

A existência de 

possibilidade de elaborar 

sentido mesmo em face 

a dor 

(...) Que essas pessoas 

integrem essa vivência 

que é tão ameaçadora 

de forma que a vida 

delas possa ter um 

sentido e que não se 

esqueça das 

possibilidades de 

existência (...) 

(...) aquilo não vai fazer o 

sentimento da criança ir 

embora, a sensação da 

família ou o medo, e 

muitas vezes o que a 

gente pode fazer é 

escutar, e falar é... dá 

medo mesmo, dá...ela tá 

sentindo aquilo(...) 

 

Frente a questão feita aos participantes:  “Conte-nos sobre a sua vivencia como 

psicólogo em oncologia pediátrica” foi possível identificar algumas questões que 

ambos relataram. Tais questões dizem sobre a concepção de vida mesmo diante da 

morte, em que os participantes da entrevista descrevem a possibilidade de enxergar 

e de se trabalhar com a vida onde, a maior parte das pessoas, enxerga o oposto. 

Outra questão trazida pelos participantes foi a possibilidade de ater-se à ocorrência 

do desenvolvimento e da infância frente ao adoecimento, em que insere a 

concepção de que a criança ainda que doente, é uma criança em desenvolvimento e 

deve ser tratada e olhada como tal. Também se destaca a impossibilidade de não se 

envolver perante os atendimentos com as crianças diagnosticadas com câncer e 

suas famílias, os psicólogos referem que se não houver um envolvimento não há 

possibilidade de trabalho. Envolvimento este que está ligado a uma das questões 

tidas como muito importante para ambos os participantes - a de ter um encontro com 

o outro, em que é essencial estar junto ao outro e não a intervenção baseada em 

teorias. Em outro direcionamento, os participantes relataram com ênfase a 

importância da família que a partir do diagnóstico tende a se reestruturar, já que 



estarão lidando com um novo contexto em suas vidas. Este pode ser ameaçador, 

angustiante e dolorido, sendo assim os participantes trouxeram a questão de atribuir 

e elaborar sentido mesmo diante da dor. 

 

6. DISCUSSÃO  

Para orientar a discussão sobre a presente pesquisa tomou-se como embasamento 

teórico, o enfoque fenomenológico da personalidade, proposto por Forghieri (2004) 

no qual a autora ajuda as pesquisadoras na compreensão sobre os modos de existir 

do homem. Forghieri (2004) apresenta a personalidade como o conjunto de 

características do existir humano, ou seja, relaciona a personalidade com a maneira 

de existir humana, sendo ela considerada e descrita de acordo com o modo como 

são percebidas e compreendidas, pela pessoa no decorrer da vivência cotidiana 

imediata. Segundo a autora, a experiência cotidiana ocorre no cenário da nossa 

vida, em que ser-no-mundo é a estrutura fundamental aonde podemos considerar os 

vários aspectos do mundo e as diferentes maneiras do homem existir no mundo. E a 

sua identidade decorre da maneira que o vivenciamos, já que é a partir do mundo 

que conseguimos saber onde estamos e quem somos. Outros fundamentos 

propostos por Forghieri (2004), entrelaçados às maneiras de existir do homem, são 

constituídos pela temporalidade, espacialidade e escolha. Pode-se notar no decorrer 

das entrevistas o que Forghieri (2004) mencionou que, apesar de em determinada 

situação estarmos envolvidos pelo pensamento racional e abstrato ainda sim 

visualizamos alguma relação com o que vimos e sentimos. Isso se fez presente no 

discurso dos dois participantes entrevistados que disseram em outras palavras que 

mesmo quando estão em atendimento ou cuidado com a criança, permitem-se ou 

acabam se emocionando e se envolvendo como: “(...) eu não consigo não me 

envolver(...); (...) você também vive tudo aquilo junto (...). Outro ponto presente no 

texto de Forghieri (2004) é a concepção dos limites da capacidade nos quais 

coincidem com os limites que se dá a abertura para o mundo, em que são 

modificados a cada instante devido a novas experiências e a amplitude ou restrição 

às quais se vivencia. O participante P2 deixa claro quando relata: (...) gostaria de 

dizer que cada um tem o seu limite, tem coisa que eu sei que eu não dou conta de 

trabalhar (...) e (...) tem gente que não gosta ou que sente que não da conta de 

trabalhar com isso, e tá tudo bem(...). Para Forghieri (2004) o “mundo” humano diz 

respeito ao encontro e a convivência da pessoa com os seus semelhantes. A 



relação que o homem tem com os outros seres humanos é fundamental em sua 

existência, pois desde o seu nascimento encontra-se em situações que há a 

presença de alguém. Sendo assim o existir é originalmente ser-com o outro, os dois 

entrevistados relataram ideias compatíveis quando descreveram sobre estar com o 

outro durante os atendimentos em que podem ser vistos nos seguintes trechos: (...) 

isso a minha experiência, é estar com essas pessoas, focar no encontro, eu estou 

aqui com você (...); (...) eu acho que precisa ter é disponibilidade para ter um 

encontro, para tá junto com o outro (...). Forghieri (2004) relata que o homem é um 

ser-no-mundo, ou seja, sempre é uma pessoa com características próprias em 

relação a algo ou alguém, sendo assim são as situações que a pessoa vive, 

relaciona com o mundo circundante e com as pessoas que vão possibilitando a 

atualização de suas potencialidades e oferecendo condições necessárias para ir 

descobrindo e reconhecendo quem é. O entrevistado P2 relatou isso com maior 

ênfase no trecho: (...) uma coisa que eu senti muito depois que eu comecei a 

trabalhar na área, o que é a morte para mim? O que vem depois? Qual o sentido 

disso tudo? São questões que vão aparecendo na medida em que a gente vai 

lidando com esse tipo de situação (...), aonde contou sobre sua forma de descobrir 

como algumas quastões se fazem claras para ela. Já para P1 ele aborda de forma 

mais discreta sua vivência diante do desenvolvimento de suas potencialidades, no 

segue trecho: (...) foi sedimentando em mim e se tornando aos poucos uma questão 

na qual eu sempre convivi (...). Uma das maneiras de existir segundo Forghieri 

(2004) é a preocupada, na qual encontra-se presente na vida cotidiana, mas 

frequentemente de forma branda e precisa e imprecisa em que algumas situações 

podem se intensificar, como por exemplo uma família ao receber o diagnóstico da 

criança com câncer. A angústia que toma conta não só nesse caso como em outros 

é o modo mais originário do nosso existir preocupado. Tanto P1 como P2 relataram 

a angústia da família diante do diagnóstico, visto que há uma mobilização em torno 

da criança hospitalizada. Tais aspectos foram evidenciados nos seguintes trechos: 

“(...) a família também precisa desse tipo de assistência, também vai precisar do 

cuidado do psicólogo, ela também sente (...); (...) os pais também podem chorar e 

serem fortes ao mesmo tempo, que sofrer não significa que as coisas não vão dar 

certo (...); (...) é pensar em como essa família vai conviver e integrar esse evento, 

esse fenômeno na biografia, na dinâmica, em como eles lidam com a vida e como 

eles enxergam essa vida (...). A angústia também vista nos psicólogos que lidam 



com esse púlblico enfermo, pois a essa situação humana como tal, que se revela, 

intuitivamente, a certeza da própria morte sendo ela base de todas as ameaças que 

se tenta objetivar no decorrer de sua existência, em que a angústia é algo inerente a 

nossa existência, uma vez que a única certeza é que se morrera um dia. Sendo 

assim é necessário que estes profissionais se deparem e saibam lidar com essas 

questões angustiantes que aparecem em seu cotidiano imediato. Pode-se observar 

tais pontos nos seguintes trechos: (...) por me afiliar a psicologia existencial, por me 

pautar por essa forma de trabalhar de enxergar o fenômeno humano...a dor, a 

angustia a solidão, são temas que vão aparecer e que eu não vou eliminar (...); (...) 

eu comecei a perceber que na verdade aquilo mexia tanto comigo que eu tava tendo 

uma vontade de voltar e atender tanto é que eu tava muito mexida com aquilo (...); 

(...) porque a sensação de impotência aparece na gente também, o luto, a perda (...) 

Retomando a concepção da morte, é preciso encarar que ela faz parte da vida, e ela 

também faz parte das reflexões que inclui ter condições de encontrar o verdadeiro 

sentido da existência. (FORGHIERI 2004). Segundo Heidegger (1971 apud 

FORGHIERI, p. 42, 2004) a existência humana incide em estar ininterruptamente 

saindo de si mesma, transcendendo a situação imediata, em rumo a algo que ainda 

poderá ser para completar-se, ou totalizar-se. Mas, “o seu ser total é ser em relação 

a morte”. Os dois participantes mencionaram uma caráter comum em como 

trabalham e enxergam a morte, podendo ser notado nesses dois trechos: (...) o que 

me chama a atenção, é a possibilidade de enxergar a vida onde a maioria enxerga a 

morte (...); (...) Então uma coisa que eu acho que é importante é que a gente não 

trabalha com a morte, a gente trabalha com a vida, a vida mesmo diante da morte 

(...). Ambos relataram que apesar de trabalharem com questões que envolvam a 

morte, ainda sim conseguem ver a vida, uma vez que a criança mesmo hospitalizada 

ainda é uma criança em desenvolvimento e com potencialidades, como fica 

evidenciado nos trechos a seguir: (...) eu to lidando com crianças e adolescentes 

que tem em si uma potencialidade criativa, que necessitam também de diversas 

possibilidades (...); (...) eu pensava, nossa é uma criança e ela está com câncer, 

além do câncer ela tem tudo que uma criança também tem então a gente começa a 

olhar não só para as dificuldades mais para os recursos também (...). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  



Através dessa pesquisa, voltada para a vivência dos psicólogos hospitalares diante 

da hospitalização da criança com câncer, se buscou compreender as experiências e 

o olhar do psicólogo acerca do trabalho e da realidade enfrentada pelas crianças no 

tratamento do câncer. Antes da realização desse estudo, através de experiências e 

concepções pessoais as pesquisadoras acreditavam que tal profissional era 

sobrecarregado e que deparava frequentemente com o luto e com a morte 

provocando um demasiado sofrimento. Após as entrevistas e as conclusões sobre a 

pesquisa, pode-se perceber um novo olhar sobre os aspectos que se julgava de 

dificil aceitação. Como por exemplo, compreender que mesmo no risco de morte há 

vida, visto que a criança mesmo hospitalizada e doente ainda apresenta seu 

desenvolvimento físico, psíquico e biológico. Outro ponto importante era a maneira 

que profissional utiliza de intervenção para com os pacientes, foi relatado que os 

atendimentos não ocorrem em um setting convencional e muitas vezes não se dá 

por técnicas elaboradas, fazendo-se mais importante trabalhar com a escuta e 

demonstrar disponível ao outro. E por último havia o interesse na forma em que 

lidavam com suas vivências diante da rotina de trabalho. Em que descreveram a 

necessidade de terem meios para suavizar a rotina e os acontecimentos, em que se 

utilizam terapia, sair com os amigos, férias regulares e terem momentos de lazer, 

coisas simples, mas que se mostraram extremamente funcionais e que contribuem 

muito para seu viver. Por se tratar-se de uma temática bastante complexa e 

relevante acredita-se que mais pesquisas com profissionais possam contribuir para 

uma maior atenção ao trabalho dos psicólogos, que trabalham em prol dos seus 

pacientes e familiares. Sendo assim percebe-se que eles além de profissionais se 

apresentam como seres humanos que precisam também de atenção e liberdade 

para lidarem com suas vivências e se expressarem diante delas. 
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