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A PSIQUE E O ACOMPANHAMENTO 
TERAPÊUTICO 

DE UMA PACIENTE COM CÂNCER 
Kátia Mylene Cukierman Scerb 

A minha experiência e trajetória no acompanhamento terapêutico de 
pacientes com câncer tem, em muito, enriquecido minha vida pessoal e 
profissional, no sentido de ter mudado a minha concepção sobre o sentido 
da vida e o sentido da morte. 

Quando nos confrontamos com a palavra câncer, ou como algumas 
pessoas falam, "aquela doença", confrontamo-nos com uma dupla 
problemática: por um lado supomos tratar-se de uma doença puramente 
ligada aos sentimentos, na qual podemos até identificar a psique do 
canceroso. Por outro lado, o câncer é uma doença típica da nossa época, 
onde o câncer parece afetar o ser humano, em determinadas condições, 
independentemente de sua biografia e das características de personalidade 
individuais. Poderíamos então chamá-lo de doença da época, sendo a 
segunda maior causa-mortis, só estando atrás das doenças coronárias. 

O câncer não é uma doença exclusiva do séc. xx. Já no séc. IV ac 
deram-lhe o nome de carcinoma e tentaram compreendê-lo a partir do 
equilíbrio entre os fluídos orgânicos, os 4 "humores": o sangue associado 
à vida, afleuma e a bile amarela presentes em alguns estados mórbidos 
e bile negra ou melancólica, que aparecia nos vômitos e excreções. Esses 
representam quatro temperamentos: sanguíneo, fleumático, colérico e 
melancólico,· (são os quatro temperamentos da alma, dentro da teoria 
antroposófica de Rudolf Steiner), que correspondem as quatro estações 
do ano, aos quatro elementos, (ar, fogo, terra e água) e às quatro fases da 
vida: infància, juventude, maturidade e velhice. 
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o câncer é entendido como um desequilíbrio humoral, um excesso de 
bile negra ou melancólica. Essa noção de uma doença generalizada com 
manifestações em locais específicos, perdurou por quase vinte séculos. 

No início do séc. XVII, atribuiu-se o câncer a distúrbios da linfa, do 
sistema linfático. No séc. XVIII surgiram as teorias da doença restrita a 
um determinado tecido no organismo, podendo estender-se a diferentes 
órgãos, nascendo o conceito de disseminação à distância, de metástase 
(em grego, mudança de lugar). No séc. XIV, descobriu-se que o câncer 
resulta do desenvolvimento anômalo de células que se multiplicam. 
Atualmente considera-se o câncer é um desajuste genético, onde gens 
que regulam a divisão celular são danificados, induzindo a célula a 
reproduzir-se sem restrições. Embora o câncer seja um dano genético, 
poucos são hereditários. Algumas formas de tumores são influenciadas 
por hormônios, fatores ambientais ou alimentos. 

Células mutantes formam-se o tempo todo em nosso organismo. O 
sistema imunológico detecta a anormalidade e as destrói. O câncer surge 
quando o sistema deixa de reconhecer essas células como estranhas, ou 
seja, o eu e o não eu não mais se diferenciam; e o não eu é incorporado 
ao eu. Falarei mais claramente sobre isto, no relato do caso. 

RELATO DE UM CASO EM ACOMPANHAMENTO 
TERAPÊUTICO DE UMA PACIENTE COM CÂNCER 

Através de uma indicação de um oncologista e por determinação de 
um curso de Formação em Acompanhamento Terapêutico, conheci 
Mariana. * 

Nosso primeiro encontro foi em sua casa. Neste primeiro contato, 
expliquei sobre a função e o objetivo do acompanhamento terapêutico, e 
Mariana falou-me sobre a sua biografia. 

Mariana nasceu em Piquete, no interior de São Paulo. É a filha mais 
nova, com 52 anos. O irmão mais velho tem 66 e a irmã tem 62 anos. Os 
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pais são vivos. 

Quando Mariana, que morava em São Paulo, tinha dois anos, foi morar 
com a avó em Piquete, sua cidade natal, pois a mãe contraiu tuberculose. 
Morava com a avó e uma tia praticamente da mesma idade, com a qual se 
relacionava muito bem. Mariana passava meio ano com a avó e meio ano 
com a mãe, sentindo-se mais protegida pela avó, que a colocava no colo 
e contava muitas histórias de suas vivências. 

Quando Mariana estava com 14 anos, veio morar com os pais em São 
Paulo. O pai era militar e um pouco rígido na educação dos filhos. A mãe 
costurava roupas para ela e a incentivava nas aulas de piano. Durante a 
adolescência, chegou a tocar bateria num conjunto formado por amigos 
da escola. 

Conheceu o Mauro (seu segundo namorado) e, após três anos de 
namoro, casou-se, aos 26 anos de idade. 

Mariana fez curso técnico de secretariado e foi trabalhar num banco, 
no qual permaneceu por um ano e meio. Depois foi trabalhar no grupo 
Pão-de-Açúcar, onde desempenhou a função de Coordenadora 
Administrativa da Segurança Especial, departamento que foi implantado 
por ela e no que se sentia extremamente realizada e bem-sucedida. 

Em 1997, estava separada do marido, mas saiam ocasionalmente. Numa 
destas saídas, num contato mais íntimo, ele percebeu um nódulo no seu 
seio direito. Mariana demorou oito meses para procurar um ginecologista, 
o qual diagnosticou câncer de mama. 

Em 1998, fez uma mastectomia total (retirada do seio) e, através do 
esvaziamento ganglionar, (procedimento que consiste na retirada de 
linfonodos da axila) foram encontrados linfonodos comprometidos. 

Antes da cirurgia, submeteu-se a quatro sessões de quimioterapia, 
pois o tumor era muito grande, e com isso, o porte da cirurgia poderia 
ser menor. 
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Após a cirurgia, submeteu-se a 28 sessões de radioterapia e 8 sessões 
de quimioterapia. Fez exames de controle, e em Outubro/99, foi 
diagnosticada uma metástase no figado. 

Por causa de uma substância administrada na quimioterapia teve ascite, 
ou seja, a barriga inchou, comprometendo as funções dos rins e intestino. 
Em Junho/2000, foi internada. 

Desde essa época, fez quimioterapia semanalmente e exames de sangue 
para avaliar o marcador tumoral. 

Com a metástase no figado, ficou deprimida e chegou a tomar anti
depressivo por poucos dias. Interrompeu a medicação por conta própria, 
por achar que tinha·melhorado. 

Mariana sente-se insegura em relação a doença, tem medo da morte e 
quer batalhar contra ela. Quando esta se manifesta é extremamente 
agreSSiva. 

Preocupa-se com os pais, tem receio de perdê-los. De modo geral, 
sua vida está sob controle, e quer se livrar do câncer para poder prosseguir 
a vida de uma outra forma. 

Sente muita culpa por causa da doença. Quando esta surgiu, estava 
separada do marido e as filhas estavam morando com ele, por opção 
delas. Na época culparam a mãe pela separação. Acha que a doença veio 
com o intuito inconsciente de unir a família que estava distante. 

Na época da separação, saiu de casa e foi morar sozinha sentindo 
muita falta das filhas. 

Chegava a acordar muito cedo, para buscá-las e leva-las à escola; diz 
ter sido uma época muito dura. 

Queria retornar ao trabalho o quanto antes, numa tentativa de sentir
se produtiva e importante. 

O ficar doente a obriga a refletir sobre uma situação limite, sobre a 
qual ela não tem controle. 
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Os mecanismos de auto-preservação e defesa do ego são os mais 
aparentes. 

RELATO DE UMA SAÍDA EM ACOMPANHAMENTO 
TERAPÊUTICO 

Certo dia fui buscar Mariana em casa e como eu sabia que ela gosta 
muito da natureza, sugeri que fôssemos à praça que fica em frente ao 
parque Trianon. 

Fornos a pé, e quando estávamos na Alameda Santos, perto de uma 
garagem de um prédio comercial, um homem a chamou. Era um 
funcionário, que é segurança de um diretor do Pão-de-Açúcar. 

Este segurança perguntou como Mariana estava se sentindo e quando 
retornaria ao trabalho. Colocou que estava se sentindo bem e que antes 
estava preocupada com o retorno, mas, no momento, está curtindo 
passear, coisa que era pouco freqüente em sua vida, já que sempre foi 
muito dedicada e correta em seu trabalho. 

Chegando ao parque, disse que acha que a família está mais distante. 
O ex-marido acha que ela deveria parar de trabalhar e quando ela quer 
sair para o mundo, o marido questiona o porquê, já que diz que ela está 
morrendo. 

As filhas, não têm muito tempo. A mais nova está cursando o 5° ano 
de Medicina e passa o dia fora. A filha mais velha trabalha numa livraria 
oriental e está no último ano de Comunicações. Conversa com elas durante 
o banho, quando estas a solicitam para compartilhar algo do dia-a-dia. 

Mariana relatou um sonho que havia tido na noite anterior. "Sonhou 
que havia mudado de apartamento e neste não havia grades na janela e 
questionou este fato com o ex-marido, explicando os perigos aos quais 
estariam expostos". 

No sonho, as filhas aparecem pequenas e o Mário aparece como ele 
era antes da doença. Estava bastante detalhista e com humor instável. 
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COMENTÁRIOS SOBRE A PSIQUE DA PACIENTE 

Quando Mariana encontra com um dos seguranças do Pão-de-Açúcar 
e este a questiona quanto a volta ao trabalho, ela prontamente coloca que 
hoje já não está mais preocupada com esse retorno, coisa à qual 
anteriormente dava muita importância. Parece que a doença vem como 
um caminho, um sinal alertando-a para a transformação. 

Durante a vida, Mariana sempre foi muito dedicada ao trabalho, 
extremamente responsável e correta, chegava até a ser um pouco 
obsessiva. O que se observa quanto a seus sentimentos é que não são 
permitidas expressões espontâneas, que permanecem invisíveis. Seus 
sentimentos são negados e reprimidos para as profundidades inconscientes 
do corpo. Reprime a raiva, a agressão, e os estados de depressão são 
negados. Por isso, eu diria que o paciente com câncer possui uma 
personalidade do tipo melancólico, ou seja, o seu corpo está intimamente 
ligado à terra, mais denso. Ela tem uma atitude mais introvertida na relação 
com o mundo exterior. A imagem que me vem, é como se este tipo de 
pessoa, estivesse vendo o mundo através de um binóculo. O mundo das 
sensações, que seria a relação do eu com o mundo exterior, mostra-se de 
uma forma harmônica, pela distância. Por isso, freqüentemente aparece 
uma expressão de aparentemente estar tudo bem e equilibrado; mas isso 
não é real, porque não mostra o que acontece atrás da máscara de harmonia 
superficial, pois o seu eu não reflete nada do que percebeu, incorporou e 
sentiu do mundo. É muito freqüente essa situação antes do aparecimento 
de uma doença. 

No corpo das sensações, ocorre a relação do mundo exterior com as 
percepções do eu e como o eu elabora essas percepções internamente. 
Se as impressões psíquicas variadas que agem sobre uma pessoa através 
da vida não encontram uma possibilidade de expressão adequada, surge 
em geral, uma disposição para doenças corporais. Com uma disposição 
para o câncer, há um empobrecimento da expressão pessoal do eu, da 
inter-relação com o meio externo, da troca. Com isso, surgem "imagens 
erradas de órgãos", e as forças do crescimento são levadas até um estado 
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quase embrionário, até um crescimento indiferenciado. 

A pessoa sadia encontra o seu relacionamento com o mundo de modo 
adequado, com possibilidades de expressão de seu próprio pensar e sentir. 
Se esta inter-relação se empobrece do lado das manifestações do eu, não 
podendo dar respostas, porque não são permitidas, ou se por qualquer 
outra razão, estas são reprimidas pelo inconsciente, surge uma reação 
corporal. Assim, manifestações, expressões e sentimentos do eu, que não 
são manifestados pelo consciente, somatizam-se. É uma repressão, um 
"deslocamento de vida", que deveria estar livre para o mundo, e a libido 
retorna novamente para o seu ponto de origem e configura algo dentro 
do corpo, onde o não-eu (tumor) é incorporado pelo corpo, e cresce, 
tornando-se novamente orgânica, sem respeitar a configuração dos órgãos 
e as leis do crescimento. Como relatei no início, na origem do câncer, 
células mutantes formam-se o tempo todo em nosso organismo, e o sistema 
imunológico as detecta, e as destrói. No caso do câncer, o sistema 
imunológico deixa de reconhecer essas células como estranhas, ou seja, 
o não eu é incorporado. 

De acordo com a minha opinião pessoal, e através de minha experiência 
com pacientes oncológicos, diferente de alguns estudos psico-oncológicos, 
o fato de um indivíduo chegar a desenvolver um câncer, não se encontra 
relacionado a uma vida cheia de coisas pesadas e sobrecarregadas de 
problemas, mas ao modo como a pessoa se defronta com os golpes do 
destino, as sobrecargas, as separações e as crises, com qual 
posicionamento e expressão do eu se vive. Estas possibilidades individuais 
de configuração da vida e o modo de expressão do eu, sem dúvida, são 
configuradas a partir da experiência vivida com os seus pais, a educação 
e a partir do modelo dos adultos que o rodeiam e que ele mesmo passa a 
escolher. 

Os estudos com pacientes com câncer, principalmente os psico
oncológicos e os psicossomáticos, mostram que, desde antes do 
aparecimento da doença, a pessoa tinha dificuldades de lidar com as suas 
emoções, liberar-se delas e colocá-las em um intercâmbio vivo com o 
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meio ambiente. As conseqüências do ponto de vista psicológico, são os 
fatos acima descritos, que apontam para uma perda de configuração 
individual a vida do eu. É o "deslocamento da vida": a vida das emoções, 
sensações e sentimentos é empurrada para a vida orgânica, formando um 
tumor. 

MOMENTOS ESPECIAIS COM A PACIENTE 

Por volta de meados de Dezembro, devido ao grande número de 
quimioterapias, houve uma sensibilidade nas veias de Mariana, que então 
passou por uma intervenção cirúrgica, para introduzir um catéter 
(portocath), com a finalidade de aplicação quimioterápica. 

Durante este período, eu fui visitá-la na casa de seus pais, onde dizia 
sentir-se mais segura e mais bem amparada. O retornar ao ninho materno, 
traz, justamente, a sensação do princípio do prazer, ou do mundo das 
sensações, das trocas afetivas. 

No último acompanhamento do ano, quando Mariana voltou do 
hospital, estava bastante abatida e com labilidade emocional, falando que 
havia brigado com o ex-marido e com as filhas, pois todos queriam que 
ela ficasse em casa. 

O desejo de Mariana de ir para a casa dos pais, foi uma tentativa de 
poupar a família e por saber que esta não poderia dar a atenção que 
necessitava naquele momento, por trabalharem ou estudarem. 

O meu objetivo maior nesse momento, foi trabalharmos a questão da 
morte, pois ela veio com força total e, no íntimo, Mariana sabia que 
estava indo embora. Todavia, este não era o seu real desejo. 

Fizemos bastante trabalho corporal, como calatonia, aquecimento do 
cardíaco, plexo solar etc. O meu pensamento naqueles momentos, é que 
Mariana partisse em paz, tranqüila e se libertasse das culpas que a prendiam 
ao plano material. 
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Mariana passou o ano novo no hospital, por ter tido sérias complicações 
respiratórias e eu, como não fui viajar, resolvi ligar. Quando eu soube 
que ela estava no hospital Sírio-Libanês, dirigi-me para lá, e encontrei 
Mariana com um respirador artificial. 

Lembro-me que ficou feliz em me ver e me agradeceu. (era o período 
que tínhamos combinado de parar por 15 dias) Pediu para que eu molhasse 
os seus lábios, pois estavam ressecados e não podia tomar água pois 
estava com ascite. 

Sugeri um trabalho corporal, e acabei fazendo uma calatonia em seus 
pés, que é uma técnica indicada para a relaxação, não só no sentido 
muscular. Khalaó indica "relaxação" e também "alimentação", "afastar
se do estado de ira, fúria, violência", "abrir uma porta", "desatar as 
amarras" e o principal, DEIXAR IR". 

No dia seguinte, a família toda estava reunida no quarto e Mariana 
estava sedada. Conversei com o marido, que estava extremamente nervoso 
e havia pedido um Lexotan ao oncologista de Mariana. A filha mais nova 
estava jogando game-boy e a mais velha estava na Faculdade. 

Pedi licença a todos, para que pudesse fazer um trabalho de calatonia 
em Mariana e o marido perguntou se poderia permanecer no quarto e 
consenti, com a condição de que ficasse em silêncio. 

Enquanto eu fazia a calatonia, Mauro ficava atentamente olhando para 
o monitor e falava que as funções respiratórias e cardíacas estavam 
melhorando. Como isso acontecia, para ele, era algo inexplicável. 

Enquanto eu fazia a calatonia, senti que o corpo de Mariana estava 
mais leve e que realmente algo ajudava com que o seu eu fizesse uma 
conexão com o cosmos. 

Fui embora, me despedi de toda a família tentando confortá-los e, 
após duas horas, Mariana faleceu. 

* Os nomes relatados no caso são fictícios. 
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