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A importância da rede de apoio, terceiro setor e suporte biopsicossocial 
ao paciente oncológico e sua família  
 
RESUMO 
 

A pessoa ao receber seu diagnóstico do câncer se depara com diversas situações até 
então desconhecidas, o período do tratamento é um momento delicado vivenciado não só pelo 
paciente, mas por sua família que também é afetada, além da preocupação nos cuidados e no 
aspecto financeiro e psicológico. Em se tratando de terceiro setor tem o papel fundamental, 
alertando e esclarecendo a sociedade de forma clara e objetiva sobre as informações precisas 
do combate ao câncer, promovendo a saúde através da promoção da qualidade de vida e 
realizando um programa de divulgação e conscientização sobre a doença Estudo de caráter 
exploratório descritivo com abordagem quali-quantitativa.. A pesquisa foi realizada em uma 
instituição do terceiro setor, da qual atende pacientes oncológicos a Associação de Assistência 
e Prevenção do Câncer da qual oferece suporte social ao paciente e a seu familiar através de 
um atendimento com equipe multidisciplinar, e busca orientar e intervir na vida do paciente 
identificando as fragilidades seja elas de ordem econômica ou de suas relações. Portanto, 
diante desse contexto, o presente trabalho teve o objetivo de analisar os impactos causados 
pela doença de um membro na família , quanto ao adoecimento e tratamento, a importância da 
rede de apoio e suporte biopsicossocial.  
 

 
Palavras-chaves: Câncer, Contexto Familiar, Tratamento, Terceiro setor 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA 2010), considera-se 

câncer o conjunto de mais de 100 doenças, as quais têm em comum o 

crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos. As causas 

do câncer podem ser externas, quando relacionadas ao meio ambiente, hábitos 

ou costumes de uma sociedade específica; ou internas, quando ligadas a 

predisposições genéticas e à capacidade do organismo de se defender de 

agressões externas, sendo que ambas estão inter-relacionadas. 

Devido os pacientes oncológicos necessitarem de uma ajuda contínua e 

um suporte diante da atual conjuntura de sua vida a família altera o padrão 

cotidiano, afetando sua condição sócio econômica e emocional  em 

decorrência da dedicação integral ao paciente.  (INCA 2006) 

Para tanto o papel do profissional do Serviço Social é fundamental, 

assim como as organizações do terceiro setor que podem dar subsidio para 

enfrentamento diante das diferentes expressões da questão social que surgirá 



durante o processo de saúde/doença. Portanto é importante destacar os 

impactos do cotidiano do paciente oncológico assim como a atuação do 

assistente social nesse contexto.  

 

OBJETIVOS 

 Analisar os impactos decorrentes de uma neoplasia no âmbito familiar  

 Analisar o perfil sócio econômico dos familiares e as implicações da vida 

social e econômica 

 Analisar se o suporte social oferecido pelo terceiro setor ao paciente e a 

família para o enfrentamento da doença. 

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa foi realizada durante o período  de Maio a Junho de 2017 junto aos 

familiares dos pacientes que são atendidos na Associação de Assistência e 

Prevenção do Câncer, visando identificar quais os principais fatores que afetam 

na vida de um atendido que descobre o diagnóstico de uma doença 

incapacitante. Foi aplicado um formulário correspondendo a amostra composta 

de 30 famílias, através de entrevista semi-estruturada, com consentimento livre 

dos sujeitos da pesquisa.   

 

DESENVOLVIMENTO 

 

        Ao receber um diagnóstico de câncer a família pode sofrer alteraração no 

seu funcionamento . Pois, a percepção da finitude da vida torna-se presente e 

é muito comum que apareçam mitos e fantasias em torno do membro portador 

da doença e também de seu tratamento (Mello Filho, 2002). 

 

O câncer pode colocar a pessoa acometida e seus familiares em 

condição de fragilidade pelo próprio diagnóstico da doença, havendo 

dificuldades de lidar com a doença também devido ao estigma,principalmente 

quando o familiar se torna o cuidador. O câncer, ainda hoje, é considerado uma 



das piores doenças, extremamente temida, sempre agregando a idéia de risco 

da morte, o temor de tratamentos agressivos e sofrimento. 

   

De qualquer forma, o cuidador precisa se adaptar a sua nova função, 

reorganizando a rotina para poder acompanhar o paciente, bem como,o 

desempenho na dura realidade da doença. Em função desta necessidade de 

adaptação e de todos os problemas emocionais que o cuidador pode 

desenvolver ao longo do tempo tais como, depressão, insônia, estresse, 

desânimo e doenças psicossomáticas (Volpato & Santos, 2007). 

 

 Dessa forma a busca por apoio psicológico para o cuidador familiar se 

faz necessária. Portanto compreende-se que as reações frente à doença 

devem  ser consideradas a história de vida de cada paciente e seus familiares, 

bem como os contextos socioeconômico e cultural em que vivem, face às 

demandas de assistência que se colocam em função da doença e tratamento.  

 

As primeiras ações educativas relacionadas ao câncer surgiram no 

Brasil e, 1920, momento em que alguns médicos preocupados com o aumento 

cada vez maior da doença elaboraram panfletos que informavam quanto ao 

diagnóstico e tratamento, uma vez que, pouco se sabia sobre a sua prevenção. 

Ao decorrer dos anos, novas descobertas foram feitas e novas formas de 

divulgação surgiram atualmente, com o acesso a internet qualquer pessoa 

consegue receber diversas informações. (Costa et AL, 2010) 

 

        De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS 2013), se 

medidas de prevenção para o seu controle não forem tomadas, o câncer 

passará a ocupar o primeiro lugar em mortalidade, principalmente nos países 

em desenvolvimento. Ressalta-se ainda o impacto econômico decorrente dos 

custos com o seu tratamento, que envolve tecnologia sofisticada e qualificação 

específica de profissionais. Além disso, há o impacto da morte de cidadãos 

cada vez mais jovens, em fase altamente produtiva para a nação.  

 

        O câncer tem sido estudado tanto no seu aspecto biológico quanto em sua 

relação com condições de vida de populações e desenvolvimento das 



sociedades. As relações entre surgimento de câncer e fatores causais apontam 

para a forte relação com estilo de vida, em especial considerando-se o 

Tabagismo, o álcool, hábitos alimentares, e sentimentos intensos. (INCA 2005). 

 

  Devido toda essa mudança na vida do paciente há também a situação 

econômica, que exigem suporte para enfrentamento das situações adversas 

que surgirão e cabe ao profissional de serviço social em seu atendimento 

verificar cada situação e decifrando a sua realidade. 

 

 Sabe-se, que o profissional do Serviço Social além da área da saúde 

também é requisitado para atuar junto ao Terceiro Setor, principalmente nas 

Organizações Não Governamentais. A atuação do assistente social deve ser 

orientada pelo Código de Ética profissional e um consistente embasamento 

teórico-metodológico, que o possibilite trabalha a questão social em suas 

múltiplas expressões saúde, educação, habitação, família, violência, luta pela 

terra, preservação ambiental, questões trabalhistas, entre outros, sendo ele o 

mediador entre as ONGs e os seus usuários.  

 

Segundo Fernandes; 2005: 

 

O terceiro setor é composto de organizações sem fins 
lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase na participação voluntária, 
num âmbito não governamental, dando continuidade às práticas 
tradicionais da caridade, da filantropia e do mecenato e expandindo o 
seu sentido para outros domínios, graças, sobretudo, à incorporação 
do conceito de cidadania e de suas múltiplas manifestações na 
sociedade civil. 

 

Em sua origem, o terceiro setor desenvolveu-se das chamadas 

associações voluntarias, fundadas pela igreja católica e baseadas em valores 

da lógica cristã. No Brasil, as primeiras organizações da sociedade civil foram 

às santas casas de Misericórdia no século XVI. As ações do Estado na área 

social eram mínimas, sendo a igreja católica que a partir da égide da caridade 

desenvolvida ações ligadas á educação, saúde, assistência lazer, entre outros. 

(Sodré, 2010). 

 



Somente no século XX, que ocorrem mudanças significativas na atuação 

dessas organizações que passaram a ter sua existência legitimada pelo código 

civil em 1916. Em 1934 o Estado brasileiro assume o modelo de Estado Social 

direcionando um maior aporte de recursos para as organizações assistenciais. 

A partir de 1970 em meio a um cenário ditatorial, surge da resistência  política 

as organizações não Governamentais – ONGS,exercendo um papel 

fundamental para a consolidação do terceiro setor .(CARRION,2000) 

 

O terceiro setor alcança atividades que vão desde ao atendimento de 

uma necessidade social até a defesa dos direitos humanos. No caso da 

pesquisa foi realizada em uma instituição considerada terceiro setor, do qual 

atende pacientes oncológicos a Associação de Assistência e Prevenção do 

Câncer. 

 

A Associação de Assistência e Prevenção do Câncer oferece suporte 

social ao paciente e a seu familiar através de um atendimento com equipe 

multidisciplinar, e busca orientar e intervir na vida do paciente identificando as 

fragilidades seja elas de ordem econômica ou de suas relações. Nesse sentido, 

através de uma estratégia de apoio social busca respostas em conjunto com o 

paciente e o familiar para o enfrentamento dessas dificuldades e mudanças do 

cotidiano familiar. 

 

Além dos atendimentos, diretos a pessoa com câncer, a AAPC também 

acredita na importância de atender os familiares do paciente, pois é 

fundamental em todo o tratamento terem condição para conduzir e enfrentar as 

dificuldades e mudanças no cotidiano, além de apoio e suporte ao paciente 

com câncer. Por isso faz-se necessário subsidiar o atendimento familiar para 

contribuir no tratamento oncólogico. 

 

A família de um paciente com câncer requer grande atenção em virtude 

do caráter crônico e da gravidade de que se reveste a doença. As 

conseqüências da doença se estendem à estrutura familiar, impondo a 

necessidade de reorganização para atender às necessidades cotidianas e os 

cuidados com o enfermo, mas também podem afetar os relacionamentos 



interpessoais. A existência da doença na família mobiliza sentimentos positivos 

e negativos que precisam ser compreendidos pelos profissionais de saúde. 

 

 

RESULTADOS 

 

A seguir apresentamos uma análise dos dados obtidos através de um 

levantamento de dados. 

 

Gráfico 1 – Dados referentes a número de membros na casa, a 

renda familiar, quem acompanha paciente nas consultas e faixa etária de 

quem acompanha. 

 

Fonte: Pesquisa realizada com os familiares dos atendidos da Associação de 

Assistência e Prevenção do Câncer, no período de Maio a Junho de 2017. 

 

Os entrevistados residem com diversos membros na casa, que acabam 

ajudando e auxiliando tanto nas tarefas dos cuidados e até mesmo na questão 

financeira, porém na maioria dos casos é necessário dividir o cuidado devido 

alguns membros trabalharem fora e não conseguir estar completamente 

presente sendo necessário somente um ficar responsável na maior parte do 

tempo, que geralmente são pessoas que não trabalham ou até mesmo já estão 

aposentadas e com faixa etária próxima da terceira idade. 
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Gráfico 2 Quanto por quem foi informado sobre a Associação de 

Assistência e Prevenção do Câncer,se recebeu o apoio,pelo qual motivo 

procurou a instituição, se teve acesso sobre seus direitos, as orientações 

foram importantes e a avaliação dos serviços prestados pela Associação 

de Assistência e Prevenção do Câncer. 

 

Fonte: Pesquisa realizada com os familiares dos atendidos da Associação de 

Assistência e Prevenção do Câncer, no período de Maio a Junho de 2017. 

 

Podemos verificar que o Hospital na qual o paciente é atendido tem um 

vínculo em indicar pacientes para a instituição, à maioria afirma ter recebido o 

apoio que necessitava, do qual devido à condição financeira em consequência 

à doença inesperada, outros já relatam a necessidade de medicamentos, 

suplementos e fraldas são as que surgem ao decorrer do tratamento ao sentir 

dores, perder peso e até mesmo em alguns casos o paciente estar acamado é 

necessário a compra dos itens acima do qual devido a grande quantidade as 

famílias não conseguem comprar para o mês todo devido a maioria das vezes 

os altos custos e baixas rendas, quanto à informação dos direitos a 
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aposentadoria é o que mais se destacam, já outros relatam que não sabiam de 

nenhum direito ao paciente com neoplasia, a grande maioria afirma ter 

considerado as orientações do serviço social da entidade, desta forma 

constatamos que a instituição tem alcançado seus objetivos que visam 

proporcionar uma melhora na qualidade de vida e colaborar no tratamento do 

paciente. 

 

Gráfico 3  Dados referentes ao impacto do diagnóstico do câncer ,o que 

interfere no cotidiano familiar ,se o cuidador é membro familiar e reside 

na mesma casa,os cuidados continuam sendo prestados pela mesma 

pessoa ,como a família enfrenta as dificuldades sociais econômicas 

,percepção do cuidado prestado e se o vinculo familiar interfere em 

alguma coisa.  

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com os familiares dos atendidos da Associação de 

Assistência e Prevenção do Câncer, no período de Maio a Junho de 2017. 

Dessa forma, podemos analisar que o diagnóstico interfere muito na vida 

das pessoas e não somente da que está doente e sim de toda família que está 

ao lado, mudando a autoestima e o psicológico devido toda a consequência do 

tratamento, as famílias na maioria dos casos acaba se unindo para 
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conseguirem realizar cuidados e assistência ao paciente, principalmente 

quando reside na mesma casa, geralmente é a mesma pessoa que consegue 

realizar os mesmos, em alguns casos deixando o emprego, é necessário a 

família ajudar principalmente no caso de quando o paciente for o único que 

tenha renda na casa, ao avaliar o cuidado que presta o entrevistado relata 

querer sempre fazer mais para ver o paciente bem o quanto antes e que tudo 

acaba sendo um aprendizado, e o amor o carinho da família presente é 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A família assume um papel fundamental na vida da pessoa acometida, 

na maioria dos casos percebe-se que o cuidado é realizado devido o vinculo 

afetivo. Vale ressaltar que está não é uma realidade em todos os âmbitos 

familiares, porém uma grande maioria o que é considerado ótimo para o 

tratamento, toda informação e orientação devido ao cuidado são relevantes 

para a compreensão das vivências do cuidador familiar durante o processo do 

cuidado. 

Desse modo, é de extrema importância os pacientes e familiares 

oncológicos poderem contar com uma rede de apoio e de suporte 

biopsicossocial, para a família ter orientações adequadas acerca da doença e 

de como agir diante das mudanças geradas por ela. 
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