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Autoestima dos pacientes 
oncológicos e como a 

multidisciplinaridade atua 

Câncer no Brasil

• 2029 – Principal causa de morte

• Atualmente já é a principal causa em 10% dos 
municípios Ex: Curitiba

https://observatoriodeoncologia.com.br/cancer-como-a-primeira-causa-de-
morte-nos-municipios-brasileiros-em-2015/

Câncer no Brasil
• Segundo o INCA, estima-se 600 mil novos casos de 

câncer em 2019. 

• Temos profissionais preparados para lidar com esse 
público?

• Vocês se sentem preparados?

CÂNCER X EMOÇÕES

Diagnóstico do Câncer

• Mudança – palavra que acompanha durante todo o 
processo

• Mundo Garantido  Modificado

Diagnóstico do Câncer

Luto:
• “Certezas” da vida 
•Saúde

• Rotina 

•Trabalho 
•Aparência física 



29/10/2018

2

Diagnóstico do Câncer

• Angústia

• Fragilidade

• “Anestesiamento”

• Raiva 

• “Perder o chão”

• Ansiedade

• Fé
• Esperança

• Busca pela cura

Emoções  mais comuns

Conflito Interno

Autoestima - Paciente

•Autoestima  Afetada maior ou menor grau 

•Depende dos recursos psíquicos do paciente

•Rede de suporte (familiares, amigos)

O que afeta a autoestima do paciente?

Mudanças Físicas 

• Queda do cabelo, cílios e sobrancelhas

• Ganho e perda de peso
•Amputações

O que afeta a autoestima do paciente?

Estigma da doença
•Doença é um tabu
•Olhares de curiosidade e compaixão
•Afastamento das pessoas por não tolerar a  

doença
•O rótulo de paciente oncológico
• “Cuidado exagerado” da família e amigos

O que afeta a autoestima do 
familiar?

•O foco deve ser ampliado para toda a  rede do 
paciente

• Familiar – afasta da sua rotina para acompanhar 
a  rotina hospitalar

•Pode gerar sentimentos ambíguos: amor, 
carinho, cuidado X ra iva, culpa, impotência

Qual o papel da multidisciplinaridade?

Preparar-se para o atendimento
Meu ritual

•Não usar perfume ou desodorante com 
perfume
•Lavar as mãos
•Usar álcool gel
•Estar atento a sua saúde física 
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Qual o papel da multidisciplinaridade?
Atendimento do paciente 

•Acolhimento
•Atenção plena
•Busca autoconhecimento após o diagnóstico
•Busca autocuidado com amorosidade

Resgate do Indivíduo

Qual o papel da multidisciplinaridade?

Atendimento do familiar 

•Acolhimento – muito fragilizadas

•Atenção plena

•Resgate do autocuidado e autoconhecimento

Beaba Camping
• Iniciativa Fundação Acampamento Paiol Grande com o
• Beaba
• Crianças com câncer e acompanhante
• Totalmente gratuito
• Equipe Multidisciplinar
• 2018: 170 pessoas 
• Objetivo: Educar sobre a doença e o tratamento fora 
do contexto original, possibilitando ressignificação e 
superação.

Resultados
Autonomia das crianças

Resultados
Redução de Estresse e Ansiedade

Descanso dos Acompanhantes

Resultados
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Resultados
Melhora na Autoestima 

Desafios

•Resgatar a  autoestima do paciente ou do familiar 
sem desrespeitar os seus desejos

• Frase importante para ser utilizada: a serviço de 
quem/do que estou fazendo isso?

•Realizar o trabalho com amor e cuidando de s i

psi.maricavalcante

(11) 98800-2534


