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Resumo 

 

 O diagnóstico do cancro de mama instaura um período de crise na vida da doente e 

da sua família, provocando mudanças no seu funcionamento, incluindo os filhos, que 

vivenciam diversas exigências face à doença oncológica materna. A literatura relativamente 

às relações entre pais e filhos foca-se essencialmente na vivência do cancro de mama na 

perspetiva das mães. Contudo, a perspetiva dos seus filhos é raramente abordada, havendo 

diversos processos a serem analisados. O processo de ajustamento subjacente à vivência do 

cancro de mama materno implica a interação e influência mútuas de fatores psicológicos, 

intrafamiliares e sociais. Deste modo, o presente estudo debruça-se nas alterações sentidas e 

nas estratégias adotadas pelos filhos, com base nos pressupostos teóricos do modelo FAAR 

(Family Adjustment and Adaptation Response). Ademais, procura compreender o 

desenvolvimento da resiliência destes membros e analisar os fatores interferentes no 

processo de adaptação à doença oncológica das suas mães. 

 Assim, foram entrevistados 20 jovens adultos (13 do sexo feminino e 7 do sexo 

masculino) com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos e filhos de mães 

diagnosticada com cancro de mama, através de uma entrevista semiestruturada construída 

originalmente para este estudo. Os dados foram analisados segundo a Constructivist 

Grounded Theory. Os resultados indicam que a vivência do cancro de mama materno surte 

um grande impacto na vida dos filhos, afetando as dimensões pessoal, escolar e familiar. As 

mudanças sentidas evidenciam a importância e as melhorias na relação e comunicação 

mantidas com a figura de vinculação materna, permitem que os filhos percecionem o seu 

desenvolvimento pessoal ao se sentirem mais aptos, responsáveis, autónomos, 

independentes e resilientes e possibilitam uma aproximação emocional familiar, redefinição 

de prioridades e de objetivos de vida.  

 Em termos clínicos, os resultados supracitados permitem desenvolver intervenções 

psicológicas que estimulem a expressão emocional destes filhos e que procurem explorar as 

suas necessidades face à doença oncológica materna. Adicionalmente, sublinha-se a 

importância da articulação dos sistemas institucionais e sociais para o processo de adaptação 

a esta realidade, abarcando a implementação de programas psicoeducacionais e de 

estratégias que respondam à crise experienciadas por estes filhos e respetivas famílias. 

 

Palavras-chave: cancro de mama; relação mãe-filhos; vinculação; resiliência; modelo 

FAAR  
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Abstract 

 

 The diagnosis of breast cancer establishes a period of crisis in the life of patients and 

their families, causing changes in its dynamics, including in children, whom experience 

various struggles in the face of maternal cancer. The literature on parent-child relationships 

focuses essentially on the experience of women with breast cancer who are, simultaneously, 

mothers. However, their children’s perspective is rarely addressed, and there are several 

processes to be analyzed. The adjustment process surrounding the experience of maternal 

breast cancer implies the interaction and mutual influence of psychological, intrafamilial, 

and social factors. In this way, the present study focuses on the changes felt and the strategies 

adopted by these children, based on the theoretical assumptions of the FAAR (Family 

Adjustment and Adaptation Response) model. Moreover, it seeks to understand the 

development of these family members’ resilience and to analyze the interfering factors 

involved in the process of adapting to the oncological disease of their mothers.  

 Thus, 20 young adults (13 female and 7 male) between 18 and 25 years-old whose 

mothers were diagnosed with breast cancer were interviewed through a semi-structured 

interview specifically constructed for this study. The data was analyzed according to the 

Constructivist Grounded Theory. The results indicate that experiencing maternal breast 

cancer has a great impact on children’s lives, affecting the personal, school, and family 

dimensions. The changes felt show the importance of and improvements in the relationship 

and communication maintained with the maternal figure, allowing the children to perceive 

their personal development by feeling more fit, responsible, autonomous, independent, and 

resilient, and enabling a familial emotional approach, as well as the redefinition of priorities 

and life goals. 

 In clinical terms, the above-mentioned results allow the development of 

psychological interventions that stimulate these children’s emotional expression and seek to 

explore their needs in the face of maternal oncological disease. In addition, the importance 

of the articulation of institutional and social systems for the process of adaptation to this 

reality is highlighted, including the implementation of psychoeducational programs and 

strategies that respond to the crises experienced by these children and their families. 

 

Keywords: breast cancer; mother-child relationship; bonding; resilience; FAAR model 
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Resumé 

 

 Le diagnostic d’un cancer du sein instaure une période de crise dans la vie du malade 

ainsi qu’au sein de la famille, provoquant des changements dans son fonctionnement, y 

compris chez les enfants, qui vivent diverses exigences face à la maladie oncologique 

maternelle. La littérature sur les rélations entre parents et enfants se concentre 

principalement sur l’expérience du cancer du sein chez les femmes qui sont, simultanément, 

mères. Toutefois, la perspective de leur(s) enfant(s) est rarement abordée, étant donné qu’il 

existe divers processus devant être analysés. Le processus d’ajustement sous-jacent à 

l’expérience du cancer du sein maternel implique l’interaction et l’influence mutuelle de 

facteurs psychologiques intrafamiliaux et sociaux. Ainsi, la présente étude traite des 

changements ressentis et des stratégies adoptées par les enfants, basé sur les apports 

théoriques du modèle FAAR (Family Adjustment and Adaptation Response). De plus, elle 

cherche à comprendre le développement et la résilience de ces membres ainsi qu’à analyser 

les facteurs interférant dans le procès d’adaptation de la maladie oncologique de leur mère. 

 De cette manière, 20 jeunes adultes (13 de sexe féminin et 7 de sexe masculin) d’un 

âge compris entre 18 et 25 ans, enfants de mères diagnostiquées atteintes d’un cancer du sein 

ont été interrogés à travers d’une entrevue semi-structurée originellement construite pour 

cette étude. Les données ont été analysées selon la Constructivist Grounded Theory. Les 

résultats indiquent que l’expérience du cancer du sein maternel a un impact majeur dans la 

vie des enfants, affectant les dimensions personnelles, scolaires et familiales. Les 

changements ressentis soulignent l’amélioration et l’importance des relations et de la 

communication maintenues avec la figure maternelle, permettant ainsi que les enfants 

perçoivent leur développement personnel en devenant plus aptes, responsables, autonomes, 

indépendants et résilients et rendant possible un rapprochement émotionnel avec la famille, 

une révision des priorités et des objectifs de vie. 

 Sur le plan clinique, les résultats précités permettent de développer des interventions 

psychologiques qui stimulent l’expression émotionnelle de ces enfants et qui cherchent à 

explorer leurs besoins face à la maladie oncologique maternelle. En outre, l’importance de 

la corrélation des systèmes institutionnels et sociaux dans le processus d’adaptation à cette 

réalité est soulignée, en incluant la mise en œuvre de programmes psychoéducatifs et de 

stratégies de réponse à la crise expérimentée par ces enfants et leurs familles. 

 

Mots-clés: cancer du sein; relation mère-enfant; lien; résilience; modèle FAAR  
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Introdução 

 

O cancro de mama registou cerca de 2 milhões de novos casos em 2018, a nível 

mundial (World Cancer Research Fund International, 2018; World Health Organization, 

2020). Em Portugal, dados do mesmo ano indicam que o cancro de mama afetou cerca de 

25 724 mulheres, mostrando-se como o cancro mais prevalente no sexo feminino 

(International Agency for Research on Cancer, 2018). 

O diagnóstico de uma doença oncológica é encarado como um evento devastador na 

vida do paciente e da sua família, apresentando implicações a nível físico, emocional, 

interpessoal e social (American Cancer Society, 2018; Carvalho, 2002; Grassi & Riba, 2012; 

Mazzotti, Serranò, Sebastiani & Marchetti, 2012). O sistema familiar sofre grandes 

alterações, principalmente nas suas rotinas e funções desenvolvidas até ao momento (Pereira 

& Lopes, 2015). A família apresenta-se como uma unidade influenciada pela vivência desta 

condição materna, sentindo-se um impacto sistémico transversal aos cônjuges, filhos e 

relações. 

O sofrimento desenrola-se ao longo de um continuum, levando a paciente a 

experienciar vulnerabilidade e instabilidade emocionais (APPO, s.d.; Mazzotti, et al. 2012). 

Face à instauração desta crise, estas mães sentem-se mais fragilizadas física e 

psicologicamente e necessitam de uma readaptação às situações stressantes derivadas do 

diagnóstico do cancro de mama (Veit & Carvalho, 2010; Venâncio, 2004), incluindo o 

reajuste necessário no acompanhamento e cuidado das tarefas desenvolvimentais dos seus 

filhos (Kim, Ko & Jun, 2012). Visto o diagnóstico de uma doença oncológica se definir 

como um evento sistémico na família, as mudanças vivenciadas por estas mulheres têm 

repercussões no funcionamento dos seus filhos. Contudo, a falta de evidência empírica nesta 

temática é notória e os estudos existentes apresentam resultados contraditórios, havendo uma 

inconsistência entre um bom funcionamento destes filhos e altos níveis de distúrbios 

psicológicos (Watson, St James-Roberts, Ashley, Tilney, Brougham, Edwards, Baldus & 

Rober, 2006, citado em Al-Zaben et al., 2014, pelo que é necessária investigação adicional. 

De acordo com alguns autores, a vivência da doença parental pode constituir-se como uma 

experiência ameaçadora para os filhos (Visser, Huizinga, van der Graaf, Hoekstra & 

Hoekstra-Weebers, 2004), o que impele a necessidade de conhecer, implementar e mobilizar 

formas de intervir junto destes, criando oportunidades para que desenvolvam a sua 

resiliência num processo de crescimento e aprendizagem adaptativos e funcionais. 

 



2 
 

 

Enquadramento teórico-concetual e estado da arte 

 

 

1. Adaptação dos filhos ao cancro de mama materno – Modelo FAAR 

 

Ao longo do tempo, as famílias estabelecem padrões estáveis de interações, que 

permitem um equilíbrio entre as exigências a que são sujeitas e as capacidades pré-existentes 

por forma a alcançar o ajustamento familiar. Contudo, por vezes, as exigências do meio 

excedem significativamente as capacidades disponíveis na família e, perante este 

desequilíbrio, gera-se uma crise, interpretada como um período de marcada desorganização 

(Patterson, 2002). Desta forma, à luz do modelo FAAR (Family Adjustment and Adaptation 

Response) de Patterson (1988), o diagnóstico do cancro de mama materno pode ser 

entendido como uma fonte de stress na vida do paciente e da sua família, causando 

instabilidade e a necessidade de procura de novas formas para lidar com a mudança. Esta 

abordagem (Patterson, 1988) deriva do modelo ABCX (Hill, 1949, citado em Lin, Lo, Lui 

& Wong, 2016), que resume a vivência da doença (evento A) como uma experiência que 

requer o uso dos recursos disponíveis da família (fator B), resultando numa perceção da 

situação e avaliação das suas capacidades (fator C). A interação resultante destes três fatores 

pode resultar num período de crise, designado por X. A abordagem FAAR é uma versão 

expandida e modificada deste modelo ABCX, distinguindo os recursos que estimulam a 

resiliência familiar em três grandes categorias – fatores psicológicos, intrafamiliares e 

sociais - e visando descrever os processos que a família vivencia e ultrapassa para atingir um 

ajustamento e a adaptação pré-crise e pós-crise (Lin, Lo, Lui & Wong, 2016; Patterson, 

1988). 

O embate com o diagnóstico de cancro de mama interfere com o funcionamento do 

sistema familiar, levando a que cada membro deste núcleo crie uma perceção subjetiva 

acerca dos recursos familiares disponíveis para lidar com a existência desta doença crónica 

(Patterson, 1988; Tavares & Matos, 2016). A vivência de um evento ameaçador é integrada 

num processo de reajustamento que se foca essencialmente pela procura de significados 

atribuídos a esta experiência (Taylor, 1983), podendo estes ser situacionais (definições 

subjetivas da família acerca das suas exigências, capacidades e fatores relativos a cada uma 

delas) e/ou globais (modo como são interpretadas as relações intrafamiliares e as interações 
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entre este núcleo e a comunidade, permitindo a construção de um modelo de padrões 

repetidos de respostas) (Patterson, 1988). 

Neste modelo são explanadas duas fases: ajustamento e adaptação, separadas pela 

crise familiar. A fase do ajustamento é entendida como um período relativamente estável, 

no qual existem poucas mudanças efetuadas para responder às exigências com o auxílio das 

capacidades atuais e através de estratégias de evitamento, eliminação ou assimilação. 

Durante a fase de adaptação, a família pretende alcançar um novo equilíbrio face à crise, 

desenvolvendo novos recursos adaptativos e comportamentos de coping, reduzindo as 

exigências a que estão sujeitos e/ou mudando a forma como veem a sua situação, o que 

reflete a resiliência inerente a cada sistema familiar (Daneshpour, 2017; McCubbin & 

Patterson, 1983; Patterson, 1988). As exigências que emergem manifestam-se através das 

necessidades de sobrevivência individuais e tarefas desenvolvimentais de cada membro da 

família, tarefas familiares de manutenção e de desenvolvimento, condições sociais em 

mudança e condições subjacentes à doença (Patterson, 1988). Neste sentido, destaca-se o 

subsistema que engloba os filhos como um elemento importante da família, refletindo que 

também eles procuram adaptar-se a esta situação e responder às exigências inerentes ao 

cancro de mama materno. Algumas das suas manifestações e respostas a este evento estão 

documentadas na literatura, indicando que os adolescentes têm dificuldades em lidar com as 

circunstâncias implicadas à vivência da doença materna e podem reagir com irritabilidade, 

distância emocional e comportamento autodestrutivo (Kim, Ko & Jun, 2012). Além disto, 

estudos clínicos que se debruçam nestes adolescentes reportam uma maior preocupação com 

a doença em si (Power, 1977, 1978; Grandstaff, 1976 citado em Armsden & Lewis, 1993), 

podendo alguns filhos apresentar problemas externalizados e internalizados, preocupações 

com a sobrevivência da sua mãe e medo de desenvolver, no futuro, cancro de mama (Tavares 

& Matos, 2016; Walsh et al., 2005 citado em Tavares & Matos, 2016). Além disto, é 

frequente que apresentem sintomatologia depressiva e ansiosa, diminuição do rendimento 

escolar e reações tardias à vivência desta experiência (Kim, Ko & Jun, 2012; Tavares & 

Matos, 2016). A literatura também salienta que estes filhos ativam o seu sistema de 

vinculação em busca de segurança emocional através da proximidade física com a figura 

materna ou, por outro lado, evitam abordar os pensamentos e sentimentos sobre o cancro na 

presença das suas mães e evitam o contacto físico com as mesmas (Tavares & Matos, 2016). 

Sob outra perspetiva, os filhos de mães com cancro de mama são capazes de lhes fornecer 

apoio emocional e instrumental (Kim, Ko & Jun, 2012; Tavares & Matos, 2016; Yoshida et 
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al., 2010) e de adotar comportamentos que visam diminuir as preocupações destas figuras 

(Tavares & Matos, 2016). 

Dentro desta fase de adaptação, existem três processos base que acompanham a 

família: resistência, reestruturação e consolidação. A resistência familiar diz respeito à 

oposição em fazer qualquer mudança na estrutura ou funcionamento desta unidade. A 

reestruturação familiar prende-se com um funcionamento conjunto da família, a fim de 

delinear o futuro, devido à incoerência sentida perante a crise. Por fim, a consolidação 

familiar deve-se ao compromisso e à negociação entre os membros deste núcleo, visando o 

estabelecimento de um novo equilíbrio neste sistema (McCubbin & Patterson, 1983). Nestes 

processos de adaptação, os estudos efetuados apontam que as mães adotam diferentes estilos 

educativos após o diagnóstico materno de cancro de mama, sendo notório um fortalecimento 

da relação mãe-filhos, na maioria dos casos, assim como uma alteração nos padrões de regras 

impostos. Tanto a mãe como os seus filhos ajustam as suas ações em busca de um percurso 

para lidar com esta crise, valorizando os momentos passados em conjunto (Walsh et al., 2005 

citado em Tavares & Matos, 2016). Ademais, os filhos aumentam a sua obediência, 

melhoram a relação com os irmãos, tendo o pai como recurso e fonte de apoio, e defendem 

a mãe de comentários desagradáveis. O apoio instrumental parece estar essencialmente 

presente nos filhos pré-adolescentes e mais velhos, existindo uma maior divisão das tarefas 

domésticas pelos filhos e cônjuge, incluindo também a família alargada. Perante a crise, os 

filhos percecionam que o padrão normal das suas vidas e atividades foi interrompido 

repentinamente e, por isso, revelam desempenhar mais tarefas, a nível familiar. As rotinas 

dos filhos são ligeiramente alteradas, obtendo apoio dos familiares na prestação de cuidados 

aos filhos (Clemmens, 2009; Kim, Ko & Jun, 2012; Tavares & Matos, 2016), o que se reflete 

num percurso pautado pela reestruturação e consolidação familiares sustentados no modelo 

FAAR. 

A Figura 1 apresenta a esquematização do modelo descrito. O esquema familiar é 

moldado e reajustado ao longo do tempo, em resposta a experiências stressoras, como é o 

caso do aparecimento de um cancro a um dos seus membros, funcionando em ciclos 

repetidos de ajustamento-crise-adaptação (Patterson, 1988). 
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Figura 1. Modelo FAAR (adaptado de Patterson, 1988) 

 

 

2. Resiliência no processo inerente ao cancro de mama materno 

 

Como apresentado anteriormente, a família necessita de se reajustar face a uma 

situação de crise (Walsh, 1996), como o cancro de mama materno, sendo fulcral conhecer 

os recursos que desenvolvem a resiliência familiar (Patterson, 1988). O construto de 

resiliência pode ser definido como um processo dinâmico focado no desenvolvimento da 

resistência e superação dos desafios de vida stressantes, permitindo que a pessoa esteja mais 

fortalecida e com mais recursos ao manifestar uma adaptação positiva ao contexto da 

adversidade significativa (Luthar, Cicchetti & Becker, 2000 citado em Walsh, 2012). 

Contudo, a vulnerabilidade também faz parte da condição humana e, na presença de crises 

persistentes que originam stress, torna-se difícil sustentar o ritmo de vida adotado até então, 

pois esta sofre várias alterações e é necessário que se construa uma nova normalidade 

(Walsh, 2003; 2012).  

Os padrões organizacionais da família são um ponto fulcral para o desenvolvimento 

da resiliência, estando estruturados a partir da flexibilidade, coerência, recursos sociais e 

económicos. Ademais, dá-se relevância às questões relacionadas com a comunicação e os 

processos de resolução de problemas, tendo subjacente os critérios de clareza, expressão 
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emocional aberta e mútua e resolução colaborativa de problemas (Walsh, 1996; 2002; 2012). 

A manutenção de um vínculo de confiança permite que os filhos de mães com cancro de 

mama sejam indivíduos aptos para co-lidarem com o problema (Mazzotti et al., 2012; Kim, 

Ko & Jun, 2012), até porque estes evidenciam sentir-se mais seguros em ambientes 

comunicacionais abertos, visto poderem adquirir novas estratégias de enfrentamento em 

conjunto com o seu sistema familiar (Clemmens, 2009). Deste modo, a resiliência individual 

é encorajada pelos laços estabelecidos com a família, parceiros íntimos e mentores (p.ex., 

professores), que acreditam no potencial existente. As relações familiares e as ligações com 

a comunidade permitem uma evolução pessoal perante a adversidade, estando aqui presente 

o paradoxo da resiliência - o pior das situações pode ser algo que pode trazer o melhor de 

cada indivíduo (Walsh, 2012).  

Noutra instância, a resiliência familiar permite que esta se mantenha unida, de forma 

a contornar o stress e a reduzir o risco de disfunção advinda do diagnóstico de cancro. As 

famílias que lutam para superarem os obstáculos têm surgido como mais fortes e com mais 

recursos para os desafios futuros, compreendendo a crise como um fator de alerta para a 

valorização de outras dimensões do percurso vital, as quais foram sendo descuradas, até 

então. Além disto, funciona como uma oportunidade para reestabelecer as prioridades da 

vida, estimulando maiores investimentos em relações com maior significado (Walsh, 2012). 

A forma como a família lida com os desafios é crucial, então, para a recuperação familiar e 

individual. A resiliência envolve vários processos recursivos ao longo do tempo, tendo 

repercussões nas adaptações imediatas e a longo prazo (Walsh, 1996), estando, assim, 

bastante presente no processo de ajustamento à doença oncológica materna. 

 

 

3. A vinculação e a vivência do cancro de mama materno  

 

Mudando o olhar teórico para a questão da vinculação, Armsden e Lewis (1993 

citado em Tozer, Stedmon & Dallos, 2018) constataram que a teoria da vinculação permite 

compreender e prever as atitudes dos filhos, quando confrontados com a doença de um dos 

seus progenitores e consequentes alterações familiares. Esta teoria propõe que um 

sentimento de segurança é desenvolvido e mantido quando existe confiança na 

disponibilidade, acessibilidade física e responsividade psicológica das figuras de vinculação 

(Bowlby, 1969/1982). Ao longo do desenvolvimento da criança, esta constrói modelos 

cognitivo-afetivos de si mesma e das suas relações com os seus cuidadores primários, 
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baseados nas interações com estes. Estas representações mentais de relações significativas, 

designados por modelos internos dinâmicos, tendem a ser persistentes, guiando as 

expectativas e o comportamento juntamente dos cuidadores e dos outros, particularmente 

em situações ameaçadoras como a vivência do cancro de mama materno, influenciando o 

desenvolvimento das capacidades de coping (Bowlby, 1969/1982; Tozer, Stedmon & 

Dallos, 2018). Assim, a teoria da vinculação permite predizer a vulnerabilidade ou resiliência 

a situações ameaçadoras à vida. O sistema vinculativo é ativado com o stress e com a 

existência de doença, podendo, assim, ser um sistema motivacional importante para a 

dinâmica do processo de enfrentar e vivenciar o cancro de mama materno (Bowlby, 1990). 

A evidência sugere que o estilo de vinculação influencia diretamente a capacidade 

da pessoa para construir uma narrativa coerente sobre um evento stressante (Fivush & 

McDermott Sales, 2006; Main, Kaplan & Cassidy, 1985 citado em Tozer, Stedmon & 

Dallos, 2018). Do mesmo modo, parece existir uma relação significativa entre o estilo de 

vinculação adotado e as estratégias de coping utilizadas face à crise. Os indivíduos com um 

padrão de vinculação segura mostram uma forte tendência para procurarem apoio social, 

enquanto que os sujeitos com um padrão de vinculação inseguro-ambivalente tendem a 

hiperativar o sistema de vinculação e a evidenciar comportamentos ambivalentes face à 

procura de apoio. O padrão vinculativo inseguro-evitante está associado a comportamentos 

de afastamento face à figura de vinculação (Schmidt, Nachtigall, Wuethrich-Martone & 

Strauss, 2002).  

Além disto, a literatura indica que o estabelecimento de relações seguras entre a 

família protege este sistema e os seus membros do impacto destrutivo das ameaças 

subjacentes à presença de uma doença oncológica. Todavia, as relações inseguras nutridas 

neste núcleo podem ser especialmente vulneráveis aos efeitos negativos consequentes da 

ameaça em questão. Assim, é possível que se manifestem reações de evitamento ou 

criticismo em resposta a expressões do sofrimento emocional sentido relativamente ao 

diagnóstico de cancro de mama materno. Perante esta realidade, o sistema de vinculação 

sofre um processo de ativação, principalmente em famílias que estão expostas a um maior 

risco de separação e perda consequentes da doença materna (Welhs & Reiss, 2000). De 

acordo com a literatura empírica, algumas famílias optam por não partilhar o diagnóstico da 

doença oncológica materna com os seus filhos, com o intuito de os proteger desta crise. Esta 

atitude evidencia-se como um filtro, implicando que os filhos compreenderam o problema 

de forma incompleta, o que leva a que o percecionem como espectadores passivos sem 

possibilidade de reação. Este modo de comunicação apresenta um grande impacto emocional 
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especialmente nos adolescentes, porque se sentem inúteis perante o sofrimento das suas 

mães, o que reflete a presença de emoções negativas assim como a possibilidade de 

confronto direto com os tratamentos e com o próprio diagnóstico (Mazzotti, et al., 2012; 

Davey, Gulish, Askew, Godette & Childs, 2005; Issel, Erksek & Lewis, 1990; Thastum, 

Johansen, Gubba, Berg Olesen & Romer, 2008 citado em Tozer, Stedmon & Dallos, 2018) 

e levando à procura de informação acerca da doença materna (Forrest, Plumb, Ziebland & 

Stein, 2006). Uma relação emocional baseada na confiança mútua e transparência permite 

às crianças, dependendo da sua idade, que tenham uma ideia clara do que realmente está a 

acontecer no seu ambiente familiar (Mazzotti et al., 2012; Kim, Ko & Jun, 2012). 
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Estudo Empírico 

 

 

1. Método  

 

1.1. Objetivos 

Este estudo procura dar resposta às seguintes questões de investigação: (1) Quais os 

efeitos de uma comunicação aberta entre mãe e filhos no processo de ajustamento a 

doença?; (2) Qual o papel dos padrões de vinculação mantidos entre mãe e filhos na 

vivência do cancro de mama materno?; (3) Quais as preocupações e necessidades dos filhos 

perante o diagnóstico de cancro de mama das suas mães?; (4) Quais as mudanças sentidas 

na vida pessoal, escolar e familiar dos filhos?; (5) Que recursos se mostram essenciais no 

processo de adaptação ao cancro de mama materno? e (6) Quais as aprendizagens retiradas 

da vivência desta experiência?. Estas questões derivam da necessidade de estudar a 

perspetiva dos filhos, quando confrontados com a doença oncológica materna, visto a 

literatura apontar que uma das maiores preocupações das mães portadoras de cancro de 

mama reside no cuidado e carinho fornecido aos seus filhos (Kim, Ko & Jun, 2012), 

fomentando, assim, a importância de conhecer o modo como estes gerem este evento 

ameaçador instalado nas suas famílias e, consequentemente, desenvolver um maior leque de 

possibilidades que proporcionem um ajustamento mais adaptativo destes jovens.  

Posto isto, os grandes objetivos desta investigação prendem-se com a análise da 

forma como o diagnóstico de um cancro de mama materno pode alterar a vida dos filhos, 

compreendendo a perspetiva destes e as estratégias utilizadas para lidarem com esta situação. 

Esta investigação pretende entender o desenvolvimento da resiliência nos sistemas 

familiares e individuais dos seus membros, mais especificamente dos filhos, afetados com o 

cancro de mama da figura materna e analisar quais os fatores que interferem com o processo 

de adaptação à doença por parte dos filhos (estratégias de coping adotadas, regulação 

emocional, apoio familiar, suporte social, comunicação mãe-filhos, relação família-escola, 

sistema de crenças, entre outros). Deste modo, o presente estudo procura, através da 

metodologia Constructivist Grounded Theory (Charmaz, 2006), adaptar o modelo FAAR 

(Patterson, 1988) à vivência do cancro de mama materno, visando abordar as diversas esferas 

implicadas no processo de ajustamento dos filhos e compreender as estratégias utilizadas 

para dar resposta às exigências inerentes a este evento. 
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 1.2.  Participantes 

Os critérios de inclusão utilizados para a amostra deste estudo englobaram: (1) jovens 

com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos; (2) filhos de mães diagnosticadas com 

cancro de mama, em alguma etapa das suas vidas. A amostra recolhida é constituída por 13 

participantes do sexo feminino e 7 do sexo masculino, perfazendo um total de 20 

entrevistados, com uma média de idades de 21.05 (DP = 1.39; intervalo 19-24). No momento 

do diagnóstico do cancro de mama materno, a média de idades era de 16.16 (DP = 3.80; 

intervalo 8-23). Relativamente à situação profissional destes jovens, 90% são estudantes e 

os restantes encontram-se integrados no mundo de trabalho. Quanto ao nível de escolaridade, 

5% têm o ensino básico concluído, 55% concluíram o 12º ano e 40% são licenciados. 

Aquando o momento do diagnóstico de cancro de mama das suas mães, 45% viviam com os 

pais e irmãos, 25% com os pais, 10% com os pais, irmãos e outros elementos (avós 

maternos), 10% apenas com a mãe e outros elementos (padrasto e amigos da família), 5% 

apenas com a sua mãe e, por fim, outros 5% residiam com a sua mãe e irmãos. A maioria 

dos participantes tem irmãos (60% têm um irmão, 5% têm dois irmãos e outros 5% têm três 

irmãos), enquanto que os restantes são filhos únicos. A idade dos irmãos varia entre os 10 e 

os 34 anos. 

Quanto ao nível de escolaridade dos pais dos participantes, salienta-se que 55% têm 

uma escolaridade abaixo do ensino secundário (ou seja, 1º ciclo – 10%; 2º ciclo – 25%; 3 º 

ciclo – 20%), 20% tem o 12º ano realizado e 15% frequentou o ensino superior ou uma pós-

graduação. As mães apresentam um panorama semelhante, já que 50% têm uma escolaridade 

inferior ao ensino secundário (isto é, 1º ciclo – 10%; 2º ciclo – 25%; 3º ciclo – 15%), 

enquanto que 20% terminaram o 12º ano e 30% adquiriu formação no ensino superior. 

Atualmente, 80% dos pais e 60% das mães encontram-se empregados. A maioria das mães 

estavam, no momento da entrevista, casadas (70%), estando 20% solteiras, 5% em união de 

facto e as restantes 5% encontravam-se divorciadas.  

Relativamente às condições clínicas das mães, 95% efetuaram tratamentos 

(quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e/ou hormonoterapia) ou cirurgia e 20% sofreram 

recidiva da doença. A média da idade da mãe no momento do diagnóstico da doença 

oncológica é de 44,40 anos (DP = 6.88; intervalo 32-60). 

 

 1.3. Instrumento 

A recolha de dados deste estudo realizou-se através de uma entrevista 

semiestruturada, com questões maioritariamente abertas e exclusivamente produzida para 
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este efeito, em razão de prezar a linguagem como um veículo que possibilita a compreensão 

e a partilha de vivências, práticas e significados de cada participante (Braun & Clarke, 2013). 

Tendo por base a revisão bibliográfica e objetivos do estudo, a entrevista desenvolvida 

aborda os seguintes temas: (1) tomada de conhecimento do diagnóstico de cancro de mama 

da figura materna (isto é, como foi informado, quem transmitiu a notícia e sentimentos 

predominantes); (2) mudanças sentidas perante o confronto com a doença materna, a nível 

pessoal, escolar e familiar; (3) alterações na relação estabelecida com a mãe após o 

diagnóstico da doença oncológica; (4) importância da relação mantida com o pai no processo 

subjacente ao aparecimento do cancro materno; (5) apoio fornecido pela família e pelo grupo 

de pares na vivência desta realidade e, por fim, (6) reflexão acerca dos elementos-chave para 

a adaptação a esta experiência e aprendizagens consequentes aplicadas na vida atual dos 

participantes (Anexo 1). 

Posteriormente ao momento da entrevista, foi solicitado o preenchimento de um 

questionário sociodemográfico acerca de cada participante, contendo, também, questões 

clínicas relativas às mães (Anexo 2). 

 

 1.4. Procedimento de seleção da amostra e de recolha de dados 

O procedimento de seleção da amostra foi por conveniência, tendo-se utilizado o 

método “bola de neve”. O estudo foi, essencialmente, divulgado a partir de redes sociais, 

junto de amigos e conhecidos, e partilhado em grupos relacionados com a temática do cancro 

de mama (p ex., carecapower.org, Blog de Mulheres com Cancro de Mama). Posteriormente, 

o contacto com os participantes e consequente agendamento das entrevistas foram efetuados 

a partir destas mesmas plataformas ou por via e-mail, mediante a disponibilidade, 

acessibilidade e colaboração dos interessados. 

Devido à situação pandémica instaurada no país provocada pela COVID-19, o 

processo de entrevistas presenciais viu-se obrigado a ser suspenso, resultando em 12 

entrevistas realizadas em dois locais distintos e 8 entrevistas efetuadas por videoconferência, 

através da plataforma digital Skype. Assim, todas as entrevistas foram realizadas 

individualmente e conduzidas num local que respeitasse a privacidade de cada participante 

e que permitisse a sua comodidade e tranquilidade, privilegiando-se um espaço isolado 

acusticamente, onde a possibilidade de interrupções fosse reduzida, e com condições físicas 

e climatéricas adequadas. Estas foram gravadas em formato de áudio, a fim de aumentar a 

fidelidade da análise de dados, e tiveram uma duração média de 20 minutos. Previamente, 

foi entregue o consentimento informado (Anexo 3 e 4), onde eram referidos os objetivos do 
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estudo, direito de desistência a qualquer momento, confidencialidade e anonimato da 

participação no estudo assim como a permissão, por parte do participante, para a gravação 

da entrevista. Para além da obtenção do consentimento informado de todos os entrevistados, 

foi obtida previamente ao início da recolha de dados, a 5 de fevereiro de 2020, a aprovação 

da Comissão de Ética da FPCEUP (Refª 2019/12-03b). 

 

 1.5. Procedimento de análise dos dados  

No presente estudo, utilizou-se o método Constructivist Grounded Theory (Charmaz, 

2006) para analisar a perspetiva dos filhos face ao cancro de mama materno, com recurso ao 

programa informático QSR Nvivo 12. Esta perspetiva adota algumas premissas da Grounded 

Theory clássica (Glaser & Strauss, 1967), destacando-se como um método indutivo, 

comparativo e sistemático dos dados recolhidos. Contudo, entende que os fenómenos 

estudados se definem como construções sociais coletivas oriundas de interações entre 

pessoas, perspetivas e práticas, as quais se mostram influenciadas contextualmente e situadas 

no tempo, lugar, e cultura, culminando numa pesquisa interpretativa da elaboração dos 

respetivos significados e ações pelos próprios participantes (Charmaz, 2006; 2016; Charmaz 

& Belgrave, 2015; Leite, 2016; Mills, Bonner & Francis, 2006). Assim, a elaboração da 

teoria inicia-se numa análise de categorias emergentes, ao invés de categorias pré-existentes, 

permitindo a criação de uma teoria que representa as experiências de uma determinada 

amostra, num momento específico, já que não se procura um paradigma universal para a 

explicação do fenómeno a estudar (Glaser & Strauss, 1967). Em acréscimo, recorreu-se ao 

IBM SPSS Statistics 26 para efetuar a análise dos dados sociodemográficos dos participantes 

e clínicos das suas mães.  

 Deste modo, todas as entrevistas efetuadas foram transcritas e analisadas 

através da realização de codificações aberta (isto é, elaboração, organização e sintetização 

de categorias a partir de uma análise de conteúdo), focalizada/axial (isto é, identificação e 

divisão das relações entre categorias e subcategorias, conferindo coerência e organização à 

teoria emergente) e teórica (isto é, estabelecimento de relações entre as categorias 

desenvolvidas através de um processo integrativo com o fenómeno central estudado) 

(Charmaz, 2006; Charmaz & Belgrave, 2015; Leite, 2016). A codificação das entrevistas foi 

efetuada pela investigadora principal e, seguidamente, as categorias emergentes foram 

discutidas e reajustadas juntamente com a segunda investigadora. 
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2. Resultados e Discussão 

 

 Considerando os objetivos e questões de investigação deste estudo, a análise 

de resultados permitiu extrair quatro temáticas distintas, entre elas: (1) confronto inicial com 

o diagnóstico; (2) vivência da doença; (3) mudanças sentidas e (4) adaptação à doença. A 

Figura 2 apresenta o esquema de categorias e subcategorias resultantes da análise das 

entrevistas efetuadas, encontrando-se, em anexo, o esquema de categorias descrito na 

totalidade (Anexo 5). Posto isto, a análise e discussão dos resultados será feita a partir das 

questões de investigação previamente apresentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

Figura 2. Esquema de categorias e subcategorias resultante da análise das 

entrevistas 

 

2.1. O conhecimento do diagnóstico de cancro de mama materno e o 

consequente impacto sentido 

Ao explorarem a transmissão desta notícia, a maioria dos participantes (18/20) 

indicou ter sido informado acerca do diagnóstico de cancro de mama materno através de um 

membro da família nuclear, isto é, pela própria mãe (… um dia de tarde, ela, em casa, 

contou-me que ‘tava com cancro. – E8) e/ou pai (Foi o meu pai que me contou tudo. – E16) 
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ou pelos irmãos (Foi a minha irmã. – E9). Por outro lado, uma participante salienta ter sido 

informada relativamente à doença materna pela equipa médica, visto que acompanhou a 

figura materna à consulta em que recebeu o diagnóstico (E - Ou seja, soubeste ao mesmo 

tempo que ela… E17 - Sim.). 

Relativamente ao modo de transmissão da existência do cancro de mama 

materno, 60% dos participantes referiram que obtiveram esta informação a partir de uma 

partilha direta do diagnóstico, onde se abordaram os passos médicos necessários e os 

objetivos para enfrentar a doença (Quando fez a biópsia, vieram os resultados, portanto, ela 

dirigiu-se lá com o meu pai e vieram-me buscar, (…) e contaram-me no carro que “olha, a 

mãe tem efetivamente… Deu positivo o resultado e tem o cancro na mama”. –  E11).  Além 

disso, 30% dos entrevistados tomaram conhecimento do diagnóstico de cancro de mama das 

suas mães num momento prévio à sua oficialização do mesmo, tendo sido preparados ao 

saberem que as suas mães estavam a ser acompanhadas por equipas especializadas em 

oncologia devido a rastreios rotineiros ou a mal-estar notado pela figura materna. 

… já sabia que ela era sempre acompanhada e já desconfiava, pronto, que 

algo não ‘tava bem, porque ela tinha feito o rastreio, tinha sido chamada e pronto… 

Quando soube que ela ia saber os resultados dos exames, quando disse que depois 

tínhamos que falar e não sei quê, eu já ia um bocado preparado para o que ia ouvir. 

(E3) 

Todavia, 15% dos participantes souberam do diagnóstico de cancro de mama de 

forma indireta, visto que o mesmo foi omitido pela família ou foi entendido com o avanço 

da própria doença oncológica.  

Só que eu não sabia nada, foi-me sempre escondido, toda a gente sabia da família 

menos eu. Eu estava em casa, ela ‘tava na cozinha a falar ao telemóvel com o meu 

pai, a dizer uma coisa do tipo, “sabes como o meu cancro, eles dizem muito que isto 

pode ter sido origem de stress e é o stress que eu tenho por tua causa, ganhei cancro 

por tua causa”, a falar para o meu pai… E eu, tipo, a entrar na cozinha, “tiveste o 

quê?”. (E2) 

Surgiram ainda situações pautadas pela descoberta do diagnóstico através de uma 

brincadeira ou de uma discussão entre os progenitores. Contrapondo com a omissão desta 

nova realidade, os entrevistados mencionaram que esta decisão por parte das suas famílias 

se baseou numa tentativa de os proteger por se encontrarem em época de avaliações 
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académicas. No entanto, em alguns casos assistiu-se à dificuldade materna e da restante 

família em informar os filhos acerca da sua condição de saúde (… e como depois ia ser a 

altura de exames, ela… Os meus pais e a minha irmã decidiram que era melhor não me 

contar. – E14), tal como evidenciado pela literatura já que a decisão de não partilhar o 

diagnóstico com os filhos parte da necessidade de os proteger e também devido à carga 

emocional já sentida pelas mães (Yoshida et al., 2009). É de destacar, ainda, o conhecimento 

simultâneo do diagnóstico com a mãe, o qual se mostra como um acompanhamento 

constante fornecido pela participante e como um entendimento imediato da presença de 

cancro de mama, mesmo antes do confronto final com o diagnóstico (Pronto, depois, fomos 

lá, passado uma semana, receber os resultados da biópsia e realmente confirmou-se que era 

maligno. – E17). Por fim, em casos de recidiva, a transmissão da notícia ficou ao encargo 

da figura materna, a qual partilhou a reincidência da doença oncológica de forma objetiva 

junto dos seus filhos. 

E foi, eu estava a estagiar e ela disse que ia… Mandou-me mensagem, que 

tinha que fazer uns exames e eu comecei a, pronto… A ligar e a juntar as coisas e 

pronto…. Perguntei-lhe mesmo, disse “pronto, já estou a perceber que se passa 

alguma coisa, por isso, diz-me”. Pronto e aí, ela não me disse diretamente, mas disse 

“pronto, tem calma, depois falamos em casa…”. (…)“Sim, ‘tou com um problema 

de saúde”. (E3) 

A reação inicial ao diagnóstico de cancro de mama materno adquiriu variadas 

facetas. O choque evidencia-se como a resposta mais predominante entre a amostra do 

presente estudo (11/20), espelhando-se numa realidade inesperada e nunca antes ponderada 

como parte integrante das suas vidas, a qual provocou uma sensação de desamparo e de 

imobilização em termos de pensamentos e ações face a este novo desafio (Foi um choque, 

eu fiquei sem chão, fiquei… Honestamente, nunca senti, nunca tinha sentido nem nunca senti 

nada igual ao momento em que… Quando ela me contou a notícia. – E1). Em virtude do 

aparecimento da doença, o choro manifestou-se como via de expressão deste choque inicial 

em alguns participantes (4/20), refletindo a dor sentida e surgindo quer no momento da 

transmissão da notícia quer num momento posterior de introspeção (… mas lembro-me 

perfeitamente de quando cheguei a asa, já depois de mastigar um bocadinho aquilo, de ter 

ficado assim um bocado introspetiva, ter chorado um bocado… - E11). Associado a isto, o 

sofrimento imediato destaca-se pela tristeza e pela negação do diagnóstico de cancro de 

mama materno, numa primeira instância (Eu deixei de conseguir pensar, eu ‘tava no meu 

corpo, mas eu não estava lá. Foi o pior momento da minha vida. – E17). Por outro lado, 
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35% dos entrevistados relataram que o confronto inicial com o diagnóstico se definiu por 

uma compreensão ambígua do seu significado e consequências associadas, sobressaindo a 

indecisão de como pensar e agir perante a doença (Foi aquela reação, naquela altura, como 

eu disse, foi como… Não sabia como agir. – E19). Por último, a reação a situações de 

recidiva é considerada como mais dolorosa, tanto para os filhos como para a figura materna, 

na medida em que se denotava como uma circunstância inesperada, salientando-se, ainda, o 

facto de ter surgido numa fase de ajustamento ao primeiro diagnóstico e vivência do 

consequente processo (Da segunda vez, foi muito pior. Foi, pronto… Já ninguém estava à 

espera… - E3). 

 

2.2. A vivência da doença materna e preocupações subjacentes 

Ao longo da vivência da doença, os participantes revelaram que esta resultou numa 

experiência variada em termos de reações emocionais. A confusão emergiu como uma das 

experiências mais precoces, refletindo-se numa sensação de desorientação e 

desconhecimento do que o aparecimento da doença implicava. Como forma de atenuar esta 

perceção, a procura de informação foi uma das necessidades referenciadas, embora 

sobressaia a importância de obter conhecimentos fidedignos (E às vezes, sinto-me 

desorientada, porque eu sou um bocado ansiosa e quero as respostas logo na hora… - E17), 

sendo estes dados congruentes com a literatura (Yoshida et al., 2009). Posteriormente, o 

medo foi predominante nesta amostra (13/20), subdividindo-se em incerteza relativamente 

ao futuro, gravidade da doença, apreensão face ao desconhecido e receio de perder a figura 

materna, estando patente na literatura, do mesmo modo, a preocupação dos filhos com a 

sobrevivência da sua mãe (Edwards, Watson, James-Robert et al., 2008 citado em Kim, Ko 

& Jun, 2012; Osborn, 2007; Visser, Huizinga, van der Graaf, Hoekstra & Hoekstra-Weebers, 

2004;). 

Mas foi que me assustou um pouco, para ser sincero, porquê? Porque, hoje 

em dia, quando se houve falar numa doença como o cancro, só o próprio nome já 

mete medo em si.  (…) … o próprio nome mete medo e então as coisas que vêm à 

cabeça é tudo de mal. (E9)  

A experiência de revolta face ao aparecimento da doença oncológica materna foi 

referida em duas situações distintas. A revolta consequente do diagnóstico manifestou-se 

pela frustração e pela raiva, debruçando-se, também, no questionamento de entidades 

espirituais superiores em busca de respostas para o diagnóstico de cancro de mama nas suas 

mães (Foi como… Lembro-me de pensar “bués” porque é que… Porque é que isto tem de 
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acontecer agora, porquê a mim, porquê a nós? – E6). Por outro lado, a revolta foi 

igualmente associada ao desconhecimento do processo, estando esta presente na posição 

adotada com a família que omitiu a existência da doença, assim como voltada para si 

mesmos, especialmente quando refletem que poderiam ter sido um apoio para a figura 

materna (… e assim uma bocado revoltada de não ter sabido logo desde o início dos 

exames… - E5). A literatura afirma que, em termos comunicativos, o controlo da informação 

que deve ser partilhada funciona como um filtro que permite aos filhos obter apenas uma 

parte da compreensão do problema, tornando-os espectadores passivos sem possibilidade de 

reação. Este modo de comunicação apresenta um grande impacto emocional nos mesmos, 

porque se sentem inúteis perante o sofrimento das suas mães (Mazzotti et al., 2012). 

Seguidamente, a tristeza foi apontada pela maioria dos participantes (12/20) como um 

sentimento preeminente no desenvolvimento da doença materna (Tristeza, muita tristeza, 

porque é obvio que nós não gostamos de saber desses assuntos, quanto mais com a nossa 

mãe… - E14). Ainda neste sentido, surgiu a impotência como reação emocional consequente 

da vivência desta experiência, pautada pela impossibilidade de agir e com o intuito de mudar 

esta realidade (Foi o pior… Que é a impotência. É nós não conseguirmos fazer 

absolutamente nada, a uma pessoa que nos é muito querida, é a nossa mãe e não há, assim, 

muito que a gente possa fazer. – E16). Por fim, estas respostas emocionais são representadas 

através de um sentimento de preocupação constante, ocorrendo em simultâneo com o 

próprio desenrolar do processo da doença (Fiquei muito preocupada… - E18). Contudo, 

apesar de as atitudes descritas até ao momento se refletirem em sentimentos de cariz 

negativo, a esperança foi reiterada pelos participantes, funcionando como um mecanismo 

de segurança e proteção pessoais (… eu tinha a esperança, por exemplo, aquilo que diziam 

das consequências da quimioterapia… Nem sequer fossem acontecer ou que, se fosse 

acontecer, que era uma coisa reduzida e nunca o resultado final que depois… Foi o que foi. 

– E13). 

O processo de vivência da doença materna é entendido pelos filhos como uma fonte 

de preocupações. Inicialmente, os participantes relataram que se focavam nos tratamentos, 

recuperação e saúde geral da mãe, sendo evidente em inquietações relacionadas com as 

consequências dos tratamentos, como a perda de cabelo e o seu impacto na figura materna, 

melhorias na alimentação e mediação dos esforços que esta fazia/faz. Este cuidado foi sendo 

perpetuado e tido em consideração na fase posterior à doença oncológica, refletindo-se em 

questões de saúde mais frequentes e ligeiras, como uma constipação. 
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… a preocupação era toda relacionada com ela e se ela ia recuperar, se ela 

não ia recuperar, se ela ia conseguir fazer a reconstrução… (…) se ela ia ou não, se 

ia adaptar se não se ia… (…)  Ela ia sofrer muito ou ia sofrer pouco. (E2) 

A presença da doença e dos tratamentos associados fez com que os entrevistados se 

debruçassem sobre a questão da possível diminuição da autoestima das suas mães devido 

à quantidade de transformações físicas, psicológicas e sociais a que estavam sujeitas, onde 

se salientam preocupações com o seu sofrimento (Eu sempre senti que ela não tinha muita 

autoestima nela, então fiquei mesmo preocupada que ela ainda ficasse com menos 

autoestima… (…) Se ia desanimar muito, se ia voltar a sentir-se útil para a sociedade, se 

não ia, se ia continuar… - E2). De acordo com o explorado previamente, o cuidado e o 

bem-estar do núcleo familiar manifestaram-se como uma necessidade de atenção por parte 

destes filhos, acabando por abarcar questões familiares prévias, omitir ou partilhar o 

desenvolvimento do processo do cancro materno, questões logísticas de dinâmica familiar e 

questões de reestruturação de papéis no presente seio familiar (… surgiu mais foi a 

preocupação de, sei lá, no início, não, mas ao final de algum tempo, quem é que fica com a 

mãe? É um bocado isso, não é… Quem é que leva a mãe? - E11). Por último, a esmagadora 

maioria dos participantes (18/20) afirmou ter como receio interrupto a incerteza face ao 

futuro, na medida em que se levantaram dúvidas relativamente ao regresso ao trabalho da 

figura materna (Não sei, penso que não poderá voltar à mesma profissão e isso é uma 

preocupação, claro… - E17), medo da morte desta figura (Se a minha mãe ia sobreviver. – 

E14), possibilidade de hereditariedade (Pois, a minha mãe tem, eu tenho logo 50% de 

probabilidade de ter também. – E5) e eventualidade de uma recidiva da doença oncológica 

materna (Essa preocupação de ‘tar a aparecer outra vez e se quando aparecer outra vez, 

será que é pior, será que não vai ter, não vai ficar pior, não é? – E5), parecendo acentuar-

se a preocupação dos filhos relativamente à doença materna em si e o medo de desenvolver, 

no futuro, cancro de mama (Edwards, Watson, James-Robert et al., 2008 citado em Kim, Ko 

& Jun, 2012; Power, 1977, 1978; Grandstaff, 1976 citado em Armsden & Lewis, 1993; 

Osborn, 2007; Visser, Huizinga, van der Graaf, Hoekstra & Hoekstra-Weebers, 2004). 

A vivência dos tratamentos subjacentes ao cancro de mama materno assumiu 

diversas funções no entendimento e experiência da doença na sua totalidade. Por um lado, a 

ocorrência desta fase permitiu que a existência do cancro de mama materno fosse 

compreendida como real e como parte integrante do percurso vital da sua família. 

Eu lembro que, quando a minha mãe começou a fazer a quimioterapia, foi aí 

que eu caí mesmo na real (…) Foi a única altura, em que eu a comecei a ver sem 
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cabelo, foi aí que eu percebi “ok, ela ‘tá mesmo doente”, depois dos tratamentos de 

quimioterapia. (E4)  

Porém, é de se salientar que as consequências físicas destes tratamentos, 

especialmente oriundas da quimioterapia, tiveram grande impacto emocional nos filhos 

devido ao enfrentamento direto com a fragilidade e debilidade das suas mães (Acho que essa 

imagem, para mim, causou… Foi de um grande impacto e causou… Não consigo descrever, 

mas foi como se me tivessem retirado da realidade e era como se eu ‘tivesse a percecionar 

outra realidade, da qual eu não estava a contar. – E13). Resta destacar a vivência desta 

etapa à luz de uma perspetiva mais positiva, visto que também atuou como um meio para 

construir a doença de forma mais normalizada. 

E quando eu comecei a ver e comecei a ver, tipo, as coisas a correrem bem, 

ela a fazia quimio e a fazer radio, depois fazia fisioterapia e ‘tava bem, eu pensei 

“isto é uma doença normal, isto é uma gripe”, comecei a associar aquilo a uma 

coisa super normal. (…) … a ver aquilo de forma mais positiva… (E4) 

Desta experiência, os participantes do estudo referiram que o impacto emocional 

consequente assumiu facetas variadas. Nestes testemunhos, tornou-se percetível a inibição 

de emoções na presença da figura materna (… eu nunca chorei à frente da minha mãe (…) 

… eu esperava que a minha mãe adormecesse, para puder chorar um bocadinho. - E10), a 

dificuldade em gerir todas as mudanças provocadas pela doença nas suas famílias (Mas foi 

difícil lidar com muitas coisas ao mesmo tempo e, portanto, eu tive que crescer muito com 

isso… - E10), o evitamento de abordar o tema da morte (Ainda hoje, não consigo e já estou 

a ficar com lágrimas nos olhos, só de pensar… (emociona-se) Não… Não é um assunto 

aberto para discussão… - E10), a memória de diversos momentos específicos que ocorreram 

na evolução da doença (Portanto, esse momento está muito gravado e tantos outros, não é… 

- E10), a ansiedade de desconhecer o percurso que a condição de saúde materna tomaria (… 

havia esta ansiedade de eu esperar que não fosse verdade, fosse simplesmente alguma coisa 

que acontecesse, mas que ela não ficasse doente… - E13), a aceitação desta realidade como 

um processo longo e doloroso (Porque ainda é recente e eu não aceitei muito bem, 

sinceramente… (…) Mas é um processo. – E14), sem descurar o desgaste e pressão 

emocionais sentidas nesta fase da sua vida (“Eu levo-te à quimioterapia, vai ser tranquilo”, 

‘tava super motivado, mas depois não sei. Fiquei cansado outra vez, fiquei desgastado. – 

E6). 
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Em situações de confronto com a morte, respeitando uma única participante, esta 

viu-se perante um cenário ingrato, vendo-se obrigada a dividir-se entre questões logísticas e 

formalização de hipóteses em caso de sobrevivência e a própria gestão emocional associada. 

Perante a inevitabilidade da morte, a dor e o sofrimento foram colocados em segundo plano, 

para que haja espaço de concretizar as cerimónias fúnebres com todos os detalhes exigidos, 

os quais eram, até então, desconhecidos.  

E nós começamos a pensar em todas as possibilidades. Vamos pôr uma cama 

na sala, vamos pôr um biombo… (…) Eu tive que tratar de algumas coisas, não é, e 

nomeadamente a primeira coisa que… Toda a gente fica desamparada. E agora, não 

é? Quem é que vai segurar a família, quando nós não queremos segurar, não é? E 

porque aquele dia foi muito complicado. Foi, talvez, o segundo baque e nem digo 

para mim… Digo mesmo para o meu seio familiar. (E11) 

A busca pelo equilíbrio entre o esforço instrumental associado à situação descrita e 

a consequente panóplia de sentimentos foi retratada como um percurso que requer algum 

tempo e espaço para aceitar a perda da figura materna, bem como reestruturar o próprio 

núcleo familiar após esta ausência física e perpétua (Sim, vai sempre fazer falta. É como se 

fosse… Eu tenho que me conformar. Não é uma preocupação, porque não temos nada a 

fazer. - E11).  

 

2.3. Mudanças sentidas em consequência do cancro de mama materno 

Perante a vivência do cancro de mama materno, os filhos referiram diversas 

mudanças a nível pessoal. As alterações na saúde mental derivaram desta experiência, o 

que gerou uma alteração completa na vida de uma participante, ao se ver obrigada a estar 

presente a tempo inteiro (e fiquei deprimida. – E10). Tal comportamento levou ao 

desenvolvimento de depressão e ansiedade, as quais passaram a ser geridas com o auxílio de 

medicação (A minha mãe acabou por me ter que levar a um psiquiatra e eu comecei a tomar 

ansiolíticos e antidepressivos. – E10). Consequentemente, eram manifestadas crises de 

ansiedade, ataques de pânico (Tinha muitos ataques de pânico, muitas crises de ansiedade. 

– E10), perda de peso (… eu emagreci muito, eu perdi 11 kg… - E10) e dificuldades na 

regulação do sono (… então deixei de dormir. – E10), sendo concordante com o exposto na 

literatura, pois é frequente que os filhos apresentem sintomatologia depressiva e ansiosa face 

ao cancro de mama materno (Kim, Ko & Jun, 2012; Tavares & Matos, 2016). Além disto, 

grande parte dos participantes (13/20) evidenciaram a redefinição do modo de vida 
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adotado até ao momento, destacando como principais transformações o aumento de empatia 

para com as realidades dos outros. 

E ela falou-me muito das companheiras e da vida que era um pouco no 

hospital, porque nós nunca lá estivemos com ela.  E falava um bocado disso e eu 

comecei a perceber a realidade da vida de outras pessoas que estariam nessa 

situação… (E1) 

Além disso, salientou-se o aumento do cuidado com a saúde e a importância de 

efetuar exames com alguma regularidade (E ter mais cuidado e fazer os exames com mais 

frequência. – E12). Em acréscimo, é notória a abertura de novas perspetivas de compreender 

a vida e o seu percurso, visando aproveitar mais intensamente os momentos vividos assim 

como evitar a aplicação de energias em assuntos sem importância (Eu sinto que tenho que 

agarrar os momentos o mais depressa possível e não estar com… Preocupada com assuntos 

que não valem a pena, porque de um momento para o outro podem acabar. – E14). Ao 

enfrentarem diretamente a doença oncológica das suas mães, os entrevistados passaram a ter 

responsabilidades sobre tarefas domésticas, impulsionando um processo de evolução pessoal 

(Para mim, foi importante, eu cresci muito nessa altura. Eu tive que fazer muita coisa 

sozinha, que não fazia até lá, e isso para mim também me ajudou no meu desenvolvimento 

pessoal. – E16). Em consonância com o exposto, o trajeto de luta e decorrente sobrevivência 

ao cancro levado a cabo pelas figuras maternas permitiu compreender que os desafios 

impostos no percurso vital de cada sujeito podem ser ultrapassados e que requerem um 

reajustamento de capacidades e recursos, em função da crise instaurada. 

 A maneira como a pessoa vê as dificuldades, a ultrapassar as dificuldades… 

… e relativizar as coisas. Se calhar, eu pensei, “e os impossíveis?”. Tive essa noção, 

que a minha mãe atravessou um cancro assim, já fiquei com uma noção de “ok, foi 

muito mau e ela ficou realmente muito doente e perdeu não sei quantos quilos e tudo 

mais, mas passou”. (E2)  

Esta mudança é concordante com o exposto na literatura, pois a crise provocada pelo 

cancro de mama materno provocou um desequilíbrio entre as capacidades disponíveis e as 

exigências inerentes (Patterson, 2002). Consequentemente, foi adotada uma visão mais 

positiva quando expostos a adversidades (Tornei-me uma pessoa mais positiva. -E4), 

relativizando as problemáticas que vão surgindo, pois depreenderam, no momento, que é 

possível controlar a forma como se reage à crise, mas não o seu aparecimento (É muito fácil, 

é muito mais libertador pensar que estas coisas, simplesmente, acontecem. E tu lides como 

lidares, as coisas vão ‘tar lá na mesma. – E6). A nível pessoal, os participantes assumiram 
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que a doença oncológica das suas mães lhe causou a perceção de novas responsabilidades. 

Isto reflete-se na necessidade de tomar a posição destas figuras nas tarefas que 

desempenhavam ou garantir os cuidados informais impostos pela doença, o que condicionou 

as outras esferas integrantes das suas vidas (profissional, romântica, etc.)  

E a centralização de tudo (…) Face às minhas outras esferas, quer a 

profissional, quer a romântica, se é que se pode dizer, sempre um bocadinho limitada 

por esta questão do apoio e da prestação de cuidados, não é… (E11)  

Ademais, urgiu a responsabilidade de cuidar de irmãos mais novos, sendo esta 

perceção acentuada pelo discurso das pessoas circundantes a estes entrevistados.  

E eu comecei a sentir a gravidade da situação, quando me diziam que, a 

partir daquele momento, ia ter que ajudar muito mais a minha mãe, que ia ter que 

crescer um bocadinho mais rápido, que a minha irmã, que era mais pequena… Que 

eu ia ter que ser um exemplo para ela. (E1) 

Por último, os participantes identificaram que a presença do cancro de mama materno 

acarretou uma maior valorização das relações a nível familiar e social. Deste modo, 

reiterou-se, tal como exposto pela literatura (Walsh et al., 2005 citado em Tavares & Matos, 

2016), o aumento da proteção com a família e a alteração da postura nas relações mantidas, 

já que se denota um maior nível de afetividade (Principalmente, dar mais valor aos 

momentos que temos uns com os outros, em família. Acho que, antes, era uma coisa habitual, 

era normal e cada vez mais (…) ‘tarmos todos unidos é o que nos faz ter mais atenção. – 

E15). Mais uma vez, a empatia para com os outros, o cuidado com a saúde e as pessoas na 

sua generalidade estão patentes nas mudanças pessoais referidas (Quando as pessoas diziam, 

ai… Que se queixavam de alguma coisa ou não se queixavam… Eu já não tomava tanto 

como garantido que a dor fosse assim tão pouca. – E2). 

Já no que concerne às mudanças a nível escolar, os participantes começaram por 

referenciar alterações no seu rendimento. A literatura salienta que os filhos de mulheres 

diagnosticadas com cancro de mama denotam diminuições no seu rendimento escolar (Kim, 

Ko & Jun, 2012; Tavares & Matos, 2016) e, no presente estudo, alguns dos entrevistados 

mencionaram que sentiram um decréscimo do seu aproveitamento escolar, refletido numa 

diminuição dos resultados finais ou conclusão de unidades curriculares (As minhas notas 

desceram um bocadinho, na altura, porque também na fase de recuperação, a minha mãe 

não podia fazer quase nada, abrir portas e assim… Por isso, eu ia sempre ajudá-la um 

bocado nesse aspeto… - E12). Contudo, também foi salientado por 3 participantes que o 

contexto escolar lhes serviu de escape para a presença da doença materna, culminando num 
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aumento de rendimento escolar (Na escola, eu refugiei-me um bocadinho lá e o meu 

percurso escolar não ficou prejudicado por isso. Até foi uma mais-valia nessa altura. – 

E16). Neste sentido, foram igualmente descritas alterações nos níveis de motivação, os 

quais variam entre dois extremos – aumento de motivação, com o intuito de ser menos um 

fator de preocupação para a figura materna (Mas, se aconteceu alguma coisa, eu acho que 

me motivou para trabalhar mais. Talvez pensando que, se acabar bem o curso, vou aliviar 

o tratamento da minha mãe. – E6) ou, ao invés disto, diminuição de motivação, em 

consequência da dificuldade de gerir o tempo e as tarefas desta dimensão bem como 

contrabalancear as emoções advindas da vivência do cancro de mama materno (… tive que 

mudar muitas coisas. Gerir melhor o tempo (…) Já não queria, já não me apetecia fazer 

nada, não tinha tempo para nada. – E15). Por fim, as alterações nos níveis de concentração 

seguem a mesma perspetiva, visto que os participantes experienciaram perdas de 

concentração no estudo e nas aulas (Mesmo a minha vontade de ir às aulas e de me 

concentrar e chegar a casa e estudar era impossível. – E3) e, em contrapartida, o foco na 

escola foi um meio para se distanciarem do problema de saúde materno (… eu acho que me 

foquei na escola para não me focar no problema e então eu fazia tudo… Eu até passava 

tempo a mais na escola, para não ter que vir para casa. – E16). 

Quanto às mudanças a nível familiar, ergue-se como predominante e foco deste 

estudo as alterações na relação mãe-filho. É importante a aproximação entre ambos 

referida por 15 participantes, na medida em que notaram acentuação do amor nutrido nesta 

relação bidirecional assim como estimulação da confiança e cumplicidade (Aproximação, 

sim. (…) Eu já sentia amor por ela, mas sinto ainda mais… - E14). Ademais, são evidentes 

as melhorias na comunicação e fortalecimentos dos laços já existentes (Agora, ‘tamos mais… 

Já não discutimos tanto e… Pronto, ‘tamos mais juntas, mais na mesma página. – E5), 

coincidindo com a literatura, visto que é notório o a manutenção e fortalecimento da relação 

mãe-filhos após o diagnóstico de cancro de mama, na qual se ajustam ações em busca de um 

percurso para lidar com esta crise (Al-Zaben, Al-Amoudi, El-Deek & Koenig, 2014; Tavares 

& Matos, 2016). O exposto é explicado pela ativação do sistema de vinculação dos filhos, 

numa procura de segurança emocional, estando patente a necessidade da proximidade física 

das suas mães (Tavares & Matos, 2016). Deste modo, paralelamente, foram confrontados 

com o aumento de preocupação com a figura materna após o aparecimento do cancro de 

mama. Assim, os filhos procuraram ajudar nas lidas domésticas e no desempenho de outras 

tarefas da responsabilidade das suas mães (… agora tento sempre ser eu a ajudá-la, a fazer 

tudo… - E17) e, além disto, mostraram-se mais alarmados com a alimentação e saúde das 
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progenitoras, aumentando a proteção para com as mesmas (… o sentido de perceber se ela 

‘tava a comer bem, se ela ‘tava… Como é que ela se ‘tava a sentir e isso tudo. – E13) e 

questionando, com frequência, o estado que apresentavam, pois percecionaram a ocultação 

de informação relativamente a este, com o intuito de as suas mães procurarem evitar serem 

um fator de preocupação. 

Às vezes, eu ficava um bocado chateada com ela, porque sentia que ela não 

me contava… Tinha medo que ela não me contasse tudo da doença e, às vezes, ela 

contava alguma coisa a outra pessoa e eu ouvia e ficava “porque é que tu não me 

contaste a mim primeiro? Porque é que ‘tás a contar aos outros?”. (E4) 

Num caso específico, a inversão de papéis na relação mãe-filho foi notória, em 

consequência da necessidade de cuidados informais à figura materna (Eu fiz a última 

refeição que a minha mãe comeu em casa antes de ir para o hospital e ter falecido uma 

semana depois. Eu, lá está, alimentava artificialmente, injetava, levava-a… Isso são coisas 

que as mães fazem aos filhos. - E11). Assim, está patente um grande período de adaptação a 

este novo cargo (Agora, naturalmente, eu tive que adaptar-me muito, porque ela precisava 

de mim. – E11), reconhecendo que a presença e função desempenhadas pela mãe foram 

transformadas e não substituídas, porque permaneceu como figura cuidadora (… as não 

muda a perceção de quem é que é a nossa mãe. Isso não muda. Aumenta e transforma-se, 

mas não muda. Quem é a mãe, quem é a cuidadora, quem é que nos dá aquele conselho… - 

E11). Por fim, a posição defensiva da mãe foi uma das alterações identificadas na relação 

mantida com os seus filhos. Esta postura apresentava-se em pequenas discussões como 

execução de tarefas domésticas pelos seus filhos (… também a minha mãe, por sentir que 

estava a ser inválida, ele também discutia muito comigo. Portanto, parecia que havia quase 

uma discussão territorial entre quem é que é responsável por fazer o quê… - E13) e, ainda, 

em situações que procuravam atenção (Às vezes, a minha mãe usa isso como um mecanismo 

de defesa e fecha-se mais ou então diz que já passou muito e assim, em situações que me 

quer chamar à atenção… - E12) ou, por outro lado, evitar críticas e comentários negativos 

(E a minha mãe, se calhar, é capaz de chamar mais à atenção ou de não querer ouvir algo 

negativo… (…) ela ficou assim um bocadinho mais à defesa do que estava dantes. Não é 

muito suscetível a críticas. – E12). 

A vivência do cancro de mama materno é uma crise instalada em todo o seio familiar 

e, por isso, a figura paterna adquire destaque na descrição deste processo. Em alguns casos, 

a posição do pai face à doença foi de afastamento, acabando por resultar, 

consequentemente, num desligamento da relação com os filhos. 
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… nessa altura, o meu pai… Ele ‘tava um bocado afastado, porque ele não 

sabia como lidar, digo eu, hoje, que era isso… Que não sabia muito bem como lidar 

a situação, então afastou-se um pouco e a minha relação com ele desfaleceu um 

bocadinho… (E1) 

 Em contrapartida, alguns pais mostraram-se bastante sensíveis e emotivos quando 

confrontados com esta situação (E é assim, eu acho que, nos primeiros tempos, ele não tinha 

caído na realidade… (…) Porque ele também é muito, é muito coração mole e também 

facilmente se vai abaixo comigo. – E17), embora fosse explicado como traço de 

personalidade. Porém, isto não serviu de impedimento para ser um suporte para o núcleo 

familiar, apesar de requerer, da mesma forma, o conforto da sua família (Às vezes, éramos 

nós, eu, a minha mãe e a minha irmã, que tínhamos que dar força a ele… - E4). Seguindo 

esta linha de pensamento, os participantes identificaram alterações na proximidade 

emocional do seio familiar, nutrindo uma maior preocupação por todos os membros e 

trabalhando para uma partilha de tarefas e emoções (Nós já, já, sempre fomos assim mais 

unidos, agora continuamos mais. – E7). Contudo, uma participante referiu que o 

aparecimento do cancro de mama materno acentuou o distanciamento pré-estabelecido entre 

os progenitores (Os meus pais ainda mais ficaram… Eles nunca se deram muito bem, mas 

ainda mais separados ficaram (…) Notei mais esse distanciamento e notei mais. - E2). Neste 

sentido, uma outra participante referiu melhorias na comunicação familiar, o que eliminou 

a ocorrência de tantas discussões e estimulou a compreensão entre todos os elementos do 

núcleo familiar (… e em termos de… Compreensão uns com os outros, acho que… 

Dialogámos melhor e já não há tantas confusões. - E5), salientando a importância de um 

sistema de comunicação aberto onde possam explorar novas estratégias para lidar com a 

situação (Clemmens, 2009). O diagnóstico do cancro de mama materno acarretou alterações 

na configuração familiar adotada até então. Surgiram algumas realidades neste sentido, na 

medida em que a família nuclear passou a viver conjuntamente com os avós (Os meus avós 

vieram cá para casa… (…) Isso desregulou um bocadinho o sistema. Não estávamos 

habituados a estar todos cá… - E16), estando subjacente o apoio dos familiares na prestação 

de cuidados, o que é também reportado na literatura (Tavares & Matos, 2016). Ademais, os 

participantes mencionaram que assumiram novos papéis face a este desafio, principalmente 

no que se refere ao cuidado e responsabilidade com os irmãos mais novos (Tenho uma irmã 

mais nova, portanto, naturalmente há coisas que eu acompanhei muito mais. – E11). Na 

situação de morte da figura materna, o ciclo familiar sofreu um fecho obrigatório sobre si e 

implicou uma reestruturação de papéis e funções derivada do fornecimento de cuidados 
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informais à mãe, quando a doença assim exigiu (Era eu, a minha mãe, a minha irmã mais 

nova e o meu pai. E portanto, acho que o ciclo se fecha obrigatoriamente sobre nós próprios 

e há muito uma necessidade de cuidar da pessoa que está doente. - E11). Em virtude do 

cancro de mama das suas mães, grande parte dos participantes (13/20) relataram que as 

alterações na gestão de rotinas e tarefas foram uma das grandes mudanças consequentes, 

passando, assim, a assumir responsabilidades perante tarefas domésticas (Tanto eu como o 

meu irmão e como o meu pai (…) fazíamos as camas ou púnhamos a mesa e levantávamos, 

agora… Já arrumávamos a casa, já… Mesmo lavar a louça, ajudávamos a minha avó. 

Fazíamos mais coisas. – E3), cuidar de irmãos mais novos (Uma menina de 12 anos com um 

bebé de 2 anos ao colo não é muito comum, mas passou a ser uma das minhas tarefas. Ir 

levá-la antes de ir para a escola, ir buscá-la quando viesse da escola. – E10) e fornecer 

ajuda na execução de atividades desempenhadas pela figura materna (Por exemplo, comecei 

a cozinhar mais, ajudar mais, lavar a louça… - E8), o que se mostra concordante com a 

literatura, visto que se verifica numa maior divisão de tarefas domésticas pelos membros do 

núcleo familiar, refletindo o apoio instrumental fornecido pelos filhos (Clemmens, 2009; 

Kim, Ko & Jun, 2012; Tavares & Matos, 2016). Por seu turno, as rotinas familiares 

enfrentaram algumas modificações, particularmente nos hábitos alimentares e na prática de 

exercício físico, a fim de, em família, alcançarem uma vida cada vez mais saudável (Agora, 

obviamente, ‘tamos mais cuidadosos com a saúde, com o que é que comemos, com… Sempre 

estar a treinar o mais possível também, para nos mantermos mais saudáveis. – E18). Por 

último, um dos entrevistados indicou que notou mudanças a nível financeiro perante o 

aparecimento do cancro de mama materno, o que gerou a decisão de iniciar um trabalho em 

part-time, para garantir a sua independência económica e evitando sobrecarregar os seus pais 

com as suas despesas e necessidades pessoais (… notei diferença a nível financeiro. (…) Não 

que estivesse a passar dificuldades, mas com os meus pais fechados e com eles tendo muitas 

despesas, eu achei por bem arranjar um part-time. - E9). 

 

2.4. Adaptação à doença e aprendizagens consequentes desta experiência 

De forma a poderem a gerir a doença materna através de um mecanismo adaptativo, 

os participantes revelaram que foi fundamental utilizar determinados recursos internos 

como estratégias de coping, tal como a aceitação e normalização da situação. Este passo 

visava compreender a dimensão desta nova realidade, com a finalidade de poder agir 

conscientemente perante a crise, devido ao facto do aparecimento da doença ser 

incontornável (‘Tava ansioso na mesma, rezava para não acontecesse isso… Mas quando 
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as coisas aconteciam (…) se calhar nem sou eu nem há algo a dizer… Às vezes, as coisas 

acontecem e tem que se saber lidar com elas e estar lá. – E6). Assim, os entrevistados 

apontaram que a objetividade com que levaram esta condição permitiu-lhes uma melhor 

adaptação, evitando-se grandes níveis de sofrimento ou medo (… eu lido tão facilmente com 

isto, facilmente ou de forma objetiva, que se calhar é uma máscara… - E11), tal como 

salientado pela literatura (Clemmens, 2009). Por outro lado, o distanciamento 

relativamente ao problema foi mencionado como uma outra estratégia, vincando a 

necessidade dos participantes de se refugiarem nos outros grupos que integravam, para além 

da família, ou no próprio contexto escolar, com o propósito de se afastarem desta realidade 

(… eu tentei sempre arranjar maneiras de não pensar no assunto. (…) … quando ‘tava com 

os meus amigos e com o resto da família, tentei sempre não mostrar o que ‘tava a sentir… - 

E3). Além disto, também está patente o evitamento de estar tão próximo da mãe (… mesmo 

que quisesse muito, muito, muito voltar para casa, não ia. Mas também fiquei um bocado 

aliviado quando soube que não tinha que ir para casa. – E6) assim como de a acompanhar 

nas sessões de tratamentos (Foi uma ou outras vezes, porque também não quis ‘tar assim a 

viver muito isso… - E8). Assim, os filhos podem reagir com distância emocional ao problema 

instalado no seu seio familiar, como mecanismo de proteção pessoal (Kim, Ko & Jun, 2012). 

A internalização da situação surgiu também como mecanismo de adaptação ao cancro de 

mama materno, espelhada na procura da desconstrução interna das dificuldades daí advindas, 

fechando-se sobre si mesmos (… eu tendo a desconstruí-los internamente e a tentar resolve-

los de eu para eu e acho que isso foi uma coisa que, desde criança eu era assim… – E13) e 

resultando, num caso específico de uma participante, na somatização do problema (Fica 

muito aqui… Somatiza para o… (…) Então, andava doente, só… - E2). Em acréscimo, 

alguns dos participantes adotaram uma postura de se colocar na posição das suas mães, 

refletindo acerca da sua força e positividade (Eu já sabia que ela era positiva e forte, mas 

ao passar por isto, ela ‘tá a ser muito, muito, muito forte. – E14), notando que o diagnóstico 

de cancro de mama já era suficiente e que implicava, por si só, não se sentirem revoltados 

com o facto de não terem sido informados imediatamente acerca desta mesma condição (E 

eu percebo perfeitamente, isso nem está em causa, não fiquei chateada nem revoltada nem 

triste, porque o assunto em si já ocupou os meus pensamentos. – E14). Desta forma, os filhos 

entenderam a postura da figura materna como um exemplo para situações futuras. Por fim, 

destacou-se a inibição na procura de suporte social devido à perceção de ouvir discursos 

banais por parte das pessoas, percebendo a dificuldade de abordar o assunto, por ambas as 

partes. Ademais, salientou-se que as pessoas envolventes não atribuiriam a mesma 
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importância ao problema que os filhos e que, por isso, seria injusto partilhar a vivência do 

cancro de mama materno. 

Se me ajudou? Nada. Eram palavras vazias, que eu nem sequer ouvia e 

acenava por boa educação, mas nem sequer faziam qualquer sentido para mim… 

(…) E que eu, n’é, percecionava que eu se eu partilhasse com os outros, eles nunca 

iam dar tanta importância quanto eu estava a dar e, portanto, para isso, nem sequer 

valia pena perguntar sobre isso… (…) eu sentia que havia um certo desconforto de 

perguntar, porque nestas situações nunca é fácil. Nunca e fácil perguntar, também 

nunca é fácil responder. (E13) 

Outro dos recursos internos utilizados pelos participantes prende-se com a regulação 

emocional. Ao se consideram como fonte de suporte para a figura materna, estes 

mediaram as suas emoções e procuraram não expor a sua tristeza e sofrimento no confronto 

direto com as suas mães, mostrando uma posição positiva perante a doença (… eu pensei 

“não, não eu não posso estar aqui a chorar, porque eu tenho que ser mais forte. Eu tenho 

que mostrar à minha mãe que ela não está sozinha e que não vai combater isto sozinha”... 

– E9), pois são capazes de fornecer apoio emocional às suas mães (Kim, Ko & Jun, 2012).  

Em concordância com o exposto, os participantes apresentaram preocupação com o 

impacto das suas emoções na família, evitando, mais uma vez, mostrá-las aos seus 

elementos ao exibir uma postura tranquila. 

Eu lembro de… Ter de estar assim sempre muito forte à frente dela, mas 

muitas vezes, depois ia para um canto, para um lado a chorar e não sei quê… 

Também estar assim a sorrir em frente da minha irmã, que ela tinha p’rái 4 anos, 5 

anos… Não era uma coisa fácil para mostrar. (E18) 

Ainda referente à regulação emocional, a reflexão acerca do impacto do 

conhecimento do diagnóstico foi identificada por uma participante, visto que não o 

conhecer em primeira instância gerou uma sensação de alívio por não ter vivenciado 

elevados níveis de stress, colmatando a revolta experienciada e consequente da omissão 

desta realidade. 

Acho que também tive essa sensação, de por um lado arrependimento (…) 

Por outro, alívio de “ah, pá, quer dizer, eu não tive muito stress do que o que é ter 

uma mãe com cancro”, por um lado, no momento. (…) Teve aquela revoltazinha de 

ela não me ter contado, mas isso depois passou. (E2) 
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Aliados a estes últimos recursos, estão também presentes vários recursos externos. 

Para se adaptarem ao processo da doença oncológica materna, os entrevistados salientaram 

que a comunicação aberta família-escola foi um desses pilares, visto que alguns 

professores acompanharam esta situação de perto e trabalharam para que estes filhos não 

sentissem grandes mudanças no seu rendimento escolar (E os professores, também. Alguns 

ficaram a saber e acompanharam, também. – E5). A relação com a equipa médica é 

descrita pela literatura como um suporte para a família no seu processo de aquisição de 

recursos adicionais (… mas secundariamente, o médico da minha mãe… Porque a minha 

mãe falava muito bem dele e a forma como ele passou as informações fez com que ela tivesse 

outra perspetiva… - E1), funcionando como um complemento na intervenção efetuada 

(Patterson, 1988). Os resultados obtidos vão ao encontro do exposto, pois revelam que  a 

relação com a equipa médica que seguia o caso clínico das suas mães fomentou um 

ajustamento adaptativo à doença devido ao modo de transmissão de informações 

relacionadas com a mesma bem como o estabelecimento de um espírito de luta e disponível 

para ajudar a figura materna em qualquer momento. Seguidamente, apresenta-se o suporte 

social como recurso a estes filhos, subdividindo-se em suporte familiar, companhia de um 

animal de estimação e suporte de pares. O suporte familiar mostrou-se primordial, sendo 

evidente na relação estabelecida com os irmãos, já que se tratou de uma fonte de apoio 

constante e consciente de um sofrimento idêntico entre ambos, colmatando possíveis falhas 

da presença materna (É um grande apoio. Muito. Mesmo. Porque ela preocupa-se bastante, 

então é como se fosse uma segunda mãe. - E14). A relação definida com o pai foi 

identificada por 16 participantes como fulcral na moldagem a esta nova realidade, sendo 

descrita como uma relação de amizade, confiança e empatia que auxiliou nos cuidados 

fornecidos à figura materna e na gestão emocional decorrente da vivência da doença (O meu 

pai sempre… Ouve-me bastante, sempre que precisava de dizer alguma coisa, dizia e não 

julga muito nem me chama muito à atenção… - E12), reforçando a fonte de apoio fornecida 

pela figura paterna (Tavares & Matos, 2016). Por outro lado, ressalvou-se também a relação 

com a mãe como meio de adaptação à sua condição, já que permitiu abordar o assunto 

abertamente e agir como fonte de suporte (A minha mãe, porque falávamos abertamente do 

assunto, apesar de também não falarmos muito… - E20). Por fim, destacou-se a relação 

com a família próxima, a qual se manteve bastante presente e preocupada, tendo um 

cuidado e atenção incessantes com os participantes e com as suas mães. 
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Quando nós éramos mais novas, a nossa família era incansável. Eles davam-

nos o jantar todos os dias, quando a minha mãe estava no hospital, aos domingos, 

nós íamos sempre lá almoçar. Em todo o processo, estavam sempre a perguntar se 

era preciso alguma coisa, o que é que nós precisávamos, principalmente quando eu 

e a minha irmã éramos mais novas. (E4) 

Ainda como recurso externo, surge a companhia de um animal de estimação para 

a figura materna como um laço que uniu a família perante o aparecimento do cancro de 

mama (E acho que foi muito importante. As pessoas não têm noção disso, mas um animal 

de estimação une imenso as pessoas. (…) É muito estranho, mas os animais de estimação 

são muito importantes nestas situações, eu senti muito isso. - E11). O suporte de pares foi 

abordado de igual modo, frisando o suporte do companheiro amoroso, porque o 

consideraram como uma relação assente numa confiança plena, o que possibilitava partilhar 

emoções e pensamentos sem qualquer limitação (Ele é uma pessoa bastante importante, 

porque ele está cá, então é a pessoa que eu tenho mais próxima e que eu confio mais. Então, 

posso dizer tudo, contar, expressar-me e ele sabe … Todo o processo. – E14). Por fim, o 

suporte da rede de amigos foi apontado como outra fonte de apoio disponível pela grande 

parte dos participantes (13/20), dado que permitiu a construção de um espaço onde se 

pudessem afastar ligeiramente da crise instalada pela doença materna e onde se sentissem 

confortáveis em partilhar as suas emoções, pois recebiam feedback alicerçado numa escuta 

e apoio contínuos (Não perguntavam demais sobre as coisas, mas também conheciam-me 

bem, sabiam que se eu precisasse de alguma coisa, que era a hora de conversa. Mas nunca 

me… Nunca me pressionaram ou quiseram saber demais. – E16). 

Nesta dimensão, foram abordados os motivos para uma melhor receção do 

diagnóstico e, perante o mesmo, a preparação prévia para um possível diagnóstico 

possibilitou uma melhor compreensão desta problemática, eliminando o choque e o 

desespero iniciais. 

…  não foi um choque, porque eu já sabia que… Porque a minha mãe dizia 

que algo não estava bem, que a minha mãe ia ao médico várias vezes (…) Como eu 

já tinha sido preparada, já não… “Ó meu Deus e agora? O que é que vamos fazer?”. 

(E1) 

A naturalidade com que o diagnóstico foi transmitido pelas mães forneceu 

ferramentas a 8 participantes para rececionarem a notícia da melhor forma possível, ao lhes 

permitir sentirem algum conforto e esperança no desenvolvimento da doença (… não foi 

feito um filme por parte da minha família. Eu acho que isso ajudou, por parte da minha mãe, 
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por parte do meu pai… - E11). As duas componentes descritas apresentam resultados 

consonantes com a literatura, ao salientar-se a importância de uma relação emocional 

baseada na confiança mútua e transparência, para que os filhos possam ter uma ideia clara 

acerca do que implica, efetivamente, a presença do cancro de mama materno na sua família 

e, assim, passam a ser indivíduos aptos para co-lidarem com o problema (Mazzotti et al., 

2012; Kim, Ko & Jun, 2012). Por outro lado, um dos entrevistados referiu que o estádio e 

gravidade da doença tiveram impacto no modo como a confrontou, pois o facto de este ter 

sido diagnosticado numa fase inicial e não se tratar de um grau demasiado alarmante foi um 

motivo para receber mais tranquilamente este acontecimento (Como também, pronto, não 

era um grau tão avançado, isso também me descansou um bocadinho… - E1). O início do 

processo de tratamentos permitiu que um participante enfrentasse a existência da doença 

oncológica materna através de uma perspetiva mais otimista, pois confirmou a eficácia e a 

veracidade deste procedimento médico com o avançar desta condição (Mas sinto que, de 

facto, depois ser, portanto, oficial e dela começar, efetivamente, a fazer tratamentos… Eu 

sinto que, para mim, tenha feito uma grande mudança que eu tenha encarado as coisas com 

melhores olhos. - E13). Ademais, a forma como a mãe lidou com a doença mostrou-se 

como uma mais-valia para 6 participantes, porque a visão assertiva e positiva no processo 

do problema em questão facilitou o modo como os próprios filhos viveram e construíram a 

doença materna (Mas acho que não foi um impacto tão grande pela forma como a minha 

mãe, na altura, lidou com a situação, porque, como nós éramos pequenas, ela teve esse 

cuidado, então não nos passou aquele desespero inicial… - E1). 

Para este processo, os participantes identificaram os elementos-chave para 

adaptação à doença, sendo um deles a comunicação familiar aberta. Esta foi salientada 

como um mecanismo imprescindível ao ajustamento ao cancro de mama materno, pois a 

partilha entre os elementos do seio familiar e a abordagem direta e livre de todos os assuntos 

fomentou um maior entendimento e ligação entre todos assim como a confirmação de que 

as condições da figura materna eram as melhores. 

Eu acho que o mais importante é a comunicação. Eu acho que, se não tivesse 

havido comunicação, nenhum de nós teria sabido como lidar com as coisas. E foi 

importante a comunicação, porque foi através dela que eu sabia que a minha mãe 

estava, não só, em boas mãos, como ela estava bem. (…) Acho que a comunicação e 

a partilha são, sem dúvida, cruciais, porque nos mantém próximos da situação… 

(E1).  
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O amor partilhado entre o núcleo familiar é outra das componentes essenciais à 

adaptação a esta realidade, visto alimentar a preocupação entre os seus membros e estimular 

a reciprocidade deste sentimento (O amor pela minha mãe, o amor que eu tenho por ela, 

pela minha irmã. Foi isso, foi isso que me fez seguir, foi isso que me fez adaptar… - E10). 

Ademais, 5 participantes referiram que manter um pensamento positivo face à doença 

materna ao longo da sua evolução implicou entendê-la como uma fase das suas vidas e 

possibilitou desenvolver esperança num resultado positivo deste evento (Olha, eu acho que 

pensarmos que tudo vai ficar bem no final… Acho que é o que me move agora. – E17). O 

facto de adotar uma posição realista e focada no presente face à doença promoveu o 

reajustamento de 7 participantes à condição clínica da figura materna, mantendo o foco no 

momento atual e aproveitando todas as oportunidades no aqui e no agora (E também 

aproveitar, para ela a coisa mais importante é aproveitar e gozar a vida, porque ninguém 

sabe o que pode trazer amanhã. – E18), da mesma maneira que estabeleceram como 

prioridade lidar com o cancro de mama materno de forma objetiva e orientada para uma 

postura racional (E acho que o facto de ela ter mantido as coisas reais, as coisas como elas 

são, fez com que nós nos adaptamos e que conseguimos ultrapassar muito, pronto, 

tranquilamente, muito calmamente… - E1). As melhorias na saúde materna ao longo do 

processo serviram de motivação para um participante encarar a doença com uma postura 

cada vez mais direcionada para o restabelecimento da normalidade familiar.  

Quando notei que ela começou a ganhar peso, também foi bastante 

importante. (…) E quando ela foi para casa, depois de ficar, já com melhor aspeto e 

tudo mais, vê-la a fazer coisas. Vê-la a fazer coisas. (…) Essa normalidade, esse 

ritmo… Eu já… Foi aspetos motivacionais… (E2) 

Um outro elemento-chave para a adaptação à doença está assente nos ajustes e 

manutenção no funcionamento familiar, em termos de rotinas pessoais e familiares, não 

permitindo que o cancro de mama materno impedisse a normalização do seu quotidiano, 

apesar das limitações implicadas pela própria doença (E continuarmos, efetivamente, a fazer 

a nossa vida… A nossa vida com alguns ajustes. – E11). O suporte familiar e social foi 

destacado por 9 participantes como um fator essencial no processo de adaptação à doença 

oncológica das suas mães, já que este apontou impossibilitou que experienciassem 

desamparo e/ou solidão, ao ser uma fonte de empatia e proteção. 

Eu acho que um dos elementos importantes é haver uma boa rede de apoio, 

quer seja familiar quer seja fora da família, quer seja através de pares. Porque… 

Nem que seja que haja alguém que, das duas uma, ou se mostre minimamente 
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interessado e aí a gente consegue perceber “ok, nós não ‘tamos completamente 

sozinhos”… (E13) 

Apesar de o apoio psicológico não ter sido fornecido a nenhuma mãe dos 

participantes, 2 deles salientaram a importância de um acompanhamento próximo às suas 

figuras maternas, principalmente no que concerne ao próprio entendimento da doença e à 

questão da autoestima devido ao facto de o cancro de mama ter repercussões particularmente 

femininas, como a queda do cabelo ou a mutilação do peito. 

Eu senti que a minha mãe não teve o apoio necessário. (…) A nível de 

autoestima, era muito importante ter alguém a olhar por isso, principalmente nas 

mulheres, principalmente no cancro da mama, em que… Quando as mulheres se 

veem sem uma parte que é tão feminina… O cabelo, que é uma coisa também tão 

feminina… Todos os cancros são maus e todos eles têm a sua parte negativa, mas 

este para uma mulher… Eu acho que tem mesmo muito significado. (E4).  

A aquisição de informação correta acerca da doença diagnosticada à mãe foi 

colocada como fulcral na adaptação à mesma, pois fornece uma perspetiva mais realista 

baseada em evidência científica, isto porque muitos filhos procuram informação sobre a 

doença dos pais (Forrest, Plumb, Ziebland & Stein, 2006), correndo o risco de obterem 

informações erróneas. 

Depois, eu acho que, acima de tudo, nós ficarmos bem informados sobre o 

assunto… (…) E, para mim, ajudou-me muito, porque pareceu-me… Porque 

pareceu-me processos reais, processos que resultavam e fez-me entender que as 

probabilidades e se resultar eram coisas científicas e eram coisas que haviam 

provas… Eram coisas quase naturais de acontecer e isso descansou-me muito 

mais… (E13) 

A resiliência individual surgiu como um mecanismo adaptativo para uma 

participante, visto que esta capacidade acabou por ser transportada e refletida na restante 

família (E depois, apesar de tudo, sei que tenho uma capacidade de resiliência muito grande 

e acho que isso permite transportar um pouco para os outros membros da família… - E17). 

O consumo de substâncias funcionou como uma estratégia para diminuir a ansiedade 

vivenciada consequente do cancro de mama materno, descrita por um dos entrevistados, 

essencialmente numa fase inicial deste processo (No início, eu saia muito de casa para fumar 

erva. E fumava muito, fumava muito principalmente depois do diagnóstico, depois fui 

acalmando à medida que a ansiedade foi diminuindo… (…) Isso ajudou-me a lidar, pelo 

menos no início…  - E6). A realização de atividades lúdicas e prazerosas tornou-se uma 
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vantagem para um dos participantes no ajustamento individual à doença materna, permitindo 

uma evolução a nível pessoal (Ler. Eu gosto muito de ler e li quatro livros (…), que me 

ajudaram a pôr as coisas em perspetivas. - E6). Por último, a utilização de tecnologias 

identificou-se como um elemento-chave para a evolução e vivência do cancro de mama 

materno em termos logísticos e práticas, pois foram manuseadas com o intuito de todos os 

membros do núcleo familiar estarem informados acerca dos passos médicos futuros da figura 

materna, como consultas ou sessões de tratamentos.  

… as tecnologias ajudam muito. (…) Eu, a minha irmã e o meu pai e ela 

estávamos naquele meeting e, portanto, nunca ninguém se esquecia de garantirmos 

que havia alguém para a levar. E portanto, isso foi sempre muito importante para 

lidar com a doença, de uma forma prática… (E11) 

Após a vivência do cancro de mama materno, os participantes indicaram que um dos 

aspetos importantes a reter desta experiência se concentra numa atenção redobrada com 

a saúde, tanto própria como de terceiros, para agir de forma preventiva. Mais uma vez, a 

posição da figura materna face ao cancro foi destacada como exemplo de luta e resiliência. 

Posto isto, alguns participantes referiram a importância de um confronto direto com a 

doença e possíveis situações futuras como uma aprendizagem a longo prazo bem como a 

importância de manter uma postura positiva face à doença para um melhor entendimento 

da mesma. Em virtude desta experiência, o crescimento pessoal e familiar foi salientado 

como um grande marco, estando presente na aproximação e consciencialização familiares e 

na evolução e mudança pessoais sentidas, principalmente no que refere ao desenvolvimento 

de novas capacidades e recursos face à crise inerente ao cancro de mama materno (… sem 

dúvida que o que guardo desta experiência é a força que nós temos e não sabemos que 

temos. – E1). Perante este desafio, 8 participantes mencionaram a valorização do suporte 

familiar e social, pois permitiu que se sentissem mais aptos para se ajustarem à doença 

oncológica das suas mães, o que corrobora os resultados apresentados na literatura (Walsh 

et al., 2005 citado em Tavares & Matos, 2016). Por fim, esta crise fez com que 9 participantes 

destacassem a gratidão pela vida e pelas relações estabelecidas, já que compreendem a 

vida como um percurso que deve ser disfrutado e aproveitado ao máximo, da mesma forma 

que projetam esta visão nos momentos que podem partilhar com a sua família e amigos.  

 

2.5. Contributos para uma teoria emergente: A perceção dos filhos face ao 

cancro de mama materno 
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Ao sistematizar os resultados obtidos, é possível constatar que a vivência do cancro 

de mama materno tem impacto na vida dos seus filhos, influenciando as diversas esferas das 

suas vidas. Deste modo, a vivência do cancro de mama (evento A) comporta um cruzamento 

das capacidades familiares previamente disponíveis (fator B), a fim de dar resposta às 

necessidades subjacentes à doença materna (fator C), devido à crise instaurada por esta 

condição (fator X). Perante o diagnóstico, tal como postulado pelo modelo FAAR (Patterson, 

1988), estes criam significados e perceções subjetivas acerca da doença materna, 

principalmente no que diz respeito às exigências e capacidades disponíveis (significados 

situacionais) e relativamente ao esquema familiar em termos de padrões de resposta adotados 

até ao momento (significados globais). Assim, com o conhecimento do diagnóstico de 

cancro de mama materno, os filhos compreendem que este provoca um desequilíbrio no seu 

modo de vida por exceder as capacidades, recursos e estratégias de coping já conhecidas e, 

por isso, a doença oncológica das mães define-se como a instauração de um período de crise. 

Deste modo, os filhos procuram colmatar a instabilidade sentida com esta mudança através 

do desenvolvimento de capacidades psicológicas, intrafamiliares e sociais, tais como a 

internalização e/ou normalização da situação, maior divisão de tarefas domésticas e procura 

de suporte familiar e/ou social. 

Posto isto, os filhos veem-se, num primeiro momento, na fase de ajustamento, onde a 

mediação das exigências provocadas pelo cancro de mama materno implica a vivência de 

uma fase de aparente estabilidade, visto que o primeiro impacto com a doença se descreve 

pela incredulidade do próprio diagnóstico, estando patentes as estratégias de evitamento, 

eliminação e assimilação deste evento. Contudo, quando o significado atribuído à doença 

materna é traduzido no surgimento de uma crise, os filhos vivenciam a fase de adaptação à 

mesma, em busca de um novo equilíbrio nas suas vidas, visto estarem intimamente 

articuladas com a vida familiar. Consequentemente, surgem reações emocionais de cada 

elemento do núcleo familiar, necessidade de ajustamento pessoal (e.g., alterações na saúde 

mental, perceção de novas responsabilidades), escolar (e.g., alterações no rendimento 

escolar) e familiar (e.g., alterações na relação mãe-filho, mudanças na proximidade 

emocional da família) e preocupações com a figura materna e com o restante sistema 

familiar. Perante estas transformações, os filhos vão desenvolvendo, ao longo do tempo, 

capacidades adaptativas que funcionam como um transformador destas mesmas exigências. 

Através da utilização das dimensões individual, familiar e comunitária, os filhos 

desenvolvem novas estratégias de coping e de regulação emocional (recursos internos da 

dimensão pessoal) e ressalvam a importância dos recursos externos, como comunicação com 
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a escola e com a equipa médica (dimensão comunitária), suporte familiar e social, 

comunicação familiar aberta, uso de tecnologias (dimensões intrafamiliar e comunitária), 

pensamento positivo e posição realista face à doença, aquisição de informação correta acerca 

da doença, consumo de substâncias e atividades lúdicas (dimensão individual). Ademais, 

torna-se essencial dar conta do papel da resiliência individual destes filhos, a qual é mantida 

pelas dimensões intrafamiliar e comunitária, que estimulam o seu potencial em fortalecer os 

seus recursos.  

Ademais, a busca por um novo equilíbrio familiar é sustentada pelos padrões de 

vinculação e comunicação estabelecidos e pelo desenvolvimento da resiliência. Assim, é 

patente que, dentro da dimensão individual, a resiliência nos filhos é superior quando estas 

usufruem de suporte parental ou apoio de outro adulto significativo (Walsh, 1996). Da 

mesma forma, a resiliência familiar desenvolvida permite a união deste sistema, relações 

significativas e definição de prioridades no seu percurso vital. Ao longo do tempo, os filhos 

vão salientando a importância da função recursiva da resiliência a curto e a longo prazo, o 

que corrobora o modelo FAAR, na medida em que o desenvolvimento da resiliência e a 

presença de crise não são discutidas separadamente, mas antes considerados como conceitos 

próximos e relacionados mutuamente, influenciando-se (Lin et al., 2016). O paradoxo da 

resiliência é visível nesta experiência, visto que é possível desenvolver novas estratégias de 

coping, novos recursos e novas capacidades, desconhecidos até ao momento.  

 Por outro lado, o estilo de vinculação adotado tem impacto na abordagem do cancro de 

mama materno, visto que um sentimento de segurança é referido, quando associado à 

disponibilidade, acessibilidade e responsividade das figuras de vinculação (isto é, mãe e pai), 

permitindo que explorem determinados temas e dúvidas inerentes à vivência desta 

experiência (e.g., procedimentos médicos necessários para o tratamento da figura materna) 

ao se orquestrar como um sistema motivacional para a adaptação ao cancro de mama das 

suas mães. Em conformidade, o stress percecionado por estes filhos ativa o seu sistema de 

vinculação e influencia os significados atribuídos à doença oncológica materna, já 

previamente mencionados. Assim, um padrão de vinculação seguro está presente na procura 

de apoio social e familiar para facilitar o confronto e diminuir o impacto ameaçador deste 

evento, um padrão de vinculação ambivalente pode espelhar-se na expressão emocional 

intensa e um padrão de vinculação evitante associa-se a comportamentos de afastamento e 

evitamento da figura de vinculação materna. Este processo de ativação mostra-se como mais 

evidente em situações que implicam a possibilidade de separação ou perda das mães. 

Colocando o cancro de mama como o evento ameaçador, os modelos internos dinâmicos e 
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padrões de vinculação já criados e mantidos pelos filhos das doentes são a ponte 

imprescindível para a exploração dos modos de lidar com a doença e para o 

consequentemente desenvolvimento da resiliência destes. As figuras de vinculação devem 

ser, nestas situações, responsivas e atentas aos seus filhos, pois a presença da doença implica 

um processo de ajustamento complexo. Esta visão teórica enfatiza a presença de um padrão 

comunicativo aberto e pautado pela sinceridade devido à necessidade de informação 

desejada pelos filhos sobre a própria doença, o diagnóstico, o tratamento e outros fatores 

envolventes, visto se mostrar como um fator fulcral para a adaptação psicológica dos filhos 

que vivenciam este evento (Forrest, Plumb, Ziebland & Stein, 2006). O presente estudo 

decorre de uma amostra de jovens adultos que vivenciaram o cancro de mama materno em 

diferentes etapas do seu percurso, abarcando experiências vividas entre os 8 e os 23 anos. 

Assim, a adaptação por partes destes filhos pode ser compreendida à luz de uma perspetiva 

desenvolvimental, visto que os resultados indicam que filhos mais novos se mostram mais 

confusos e desorganizados com o diagnóstico da doença materna, ao passo que filhos mais 

velhos sentem a gravidade da situação de forma mais real e, por isso, procuram fornecer 

suporte às suas mães e restante família em diversos campos (instrumental, emocional, etc.). 

Esta perspetiva corrobora, assim, a importância de uma transmissão clara do diagnóstico de 

cancro de mama materno, adequando o discurso à idade de cada filho. Os estudos empíricos 

que se debruçam no entendimento médico da doença pelas crianças sugerem que este está 

proporcional à sua maturação cognitiva. Por isto, filhos mais velhos apresentam uma maior 

capacidade para perceber as causas e as consequências do cancro de mama materno, já que 

o desenvolvimento de uma perspetiva realista desta crise familiar depende da fase 

desenvolvimental em que se encontram (Armsden & Lewis. 1993). 

Seguidamente, são formuladas novas perceções acerca da doença materna e, após este 

período de adaptação familiar, surgem aprendizagens futuras consequentes desta 

experiência, destacando-se a necessidade de uma atenção redobrada com a saúde, a posição 

da figura materna face ao cancro como um exemplo de luta e resiliência, a importância de 

um confronto direto e postura positiva face ao cancro de mama materno, o crescimento 

pessoal e familiar sentido ao longo deste processo, a importância de valorizar o suporte 

familiar e social e o sentimento de gratidão pela vida e pelas relações estabelecidas. Perante 

o exposto, a compreensão do cancro de mama materno trata-se de um conjunto de 

perspetivas, significações e interações entre os elementos do seio familiar e da rede de apoio 

subjacente a cada indivíduo, sofrendo um efeito decorrente do contexto temporal, 

situacional, cultural e local envolventes de cada realidade individual destes filhos. A 
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vivência do cancro de mama materno de acordo com a perspetiva apresentada pelos filhos 

pode ser esquematizada como evidenciado pela Figura 3. 

 

 

Figura 3. Esquematização da vivência do cancro de mama materno de acordo com 

a perspetiva apresentada pelos filhos 

 

 

3. Conclusão 

 

O presente estudo pretende fornecer uma abordagem da vivência do cancro de mama 

materno descrita pelos seus filhos, colmatando algumas limitações apresentadas pela 

literatura, visto ser apontado que a perspetiva dos filhos não é incluída na grande maioria 

das investigações (Al- Zaben et al., 2014; Kim, Ko & Jun, 2012). Os resultados previamente 

analisados e discutidos possibilitam concluir que o diagnóstico de cancro de mama materno 

e consequente vivência deste evento ameaçador provocam um grande impacto na vida dos 

filhos em diversos níveis, tal como pessoal, escolar e familiar. As alterações descritas e 

salientadas pelos participantes revelam que todos os elementos do núcleo familiar 

reajustaram o seu modo de funcionamento individual assim como a gestão e organização 

familiares. Apesar destas mudanças se situarem contextualmente no tempo, o processo de 

adaptação à doença materna mostra a sua aplicabilidade a situações futuras, visto que se 

mantem até ao momento, a tom de exemplo, uma maior preocupação com a figura materna 

e uma relação mais próxima e cúmplice entre ambos. Da mesma forma, é evidente que a 
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vivência desta realidade se define como um paradoxo, porque, apesar da ameaça que 

constitui à própria vida das suas mães e ao funcionamento normal do sistema familiar, pode 

despoletar mudanças positivas e enriquecedoras para as várias esferas da vida destes filhos, 

vincando o desenvolvimento da resiliência, quer individual quer familiar. Assim, destacam-

se a relação de confiança com as mães, a importância da figura paterna como suporte familiar 

e como mediador da gestão familiar, a relação mantida com os irmãos, o papel fulcral de 

uma rede de pares na vivência deste evento, a mudança do modo de vida adotado, o 

estabelecimento de um pensamento positivo focado no aqui e no agora, a valorização da vida 

na sua generalidade. Embora a doença oncológica materna acarrete uma grande diversidade 

de mudanças na vida dos seus filhos, estes salientam que este processo se tornou num 

impulsionador para o seu desenvolvimento pessoal, na medida em que se sentem mais aptos 

e capazes de assumirem determinadas responsabilidades, ao passo que se consideram mais 

autónomos e independentes. Resta destacar a importância da manutenção de uma 

comunicação aberta entre mãe e filho, pois possibilita que os filhos desenvolvam um 

processo de ajustamento mais adaptativo. As relações de vinculação estabelecidas 

previamente com a figura de vinculação materna foram fonte de segurança para vivenciar a 

doença materna, ao gerarem a possibilidade para abordar todas as questões e dúvidas 

inerentes junto das suas mães. 

O estudo em questão não é representativo da amostra portuguesa, mas, ainda assim, 

permite conhecer a perspetiva de alguns filhos que experienciaram, em algum momento da 

sua vida, o cancro de mama materno. A distribuição pelo sexo dos participantes é um dos 

pontos a salientar deste estudo, visto que alguns dos estudos explorados na literatura se 

focam apenas na relação entre mãe-filha(s), havendo uma segregação pelo sexo dos filhos 

(Lichtman et al., 1985). Neste sentido, os participantes encontram-se na faixa etária dos 18 

aos 25 anos. Não obstante, em alguns casos, vivenciaram a doença das suas mães noutra fase 

desenvolvimental do seu percurso, o que acaba por trazer uma maior diversidade de 

resultados, visto que os entrevistados refletiram, no momento da entrevista, acerca deste 

evento passado e conceberam momentos de insight importantes para si mesmos 

relativamente à sua evolução pessoal, concordando com os dados expostos na literatura, na 

medida em que os filhos mais velhos apresentam uma maior capacidade para perceber as 

causas e as consequências da doença e para apreciar experiências com a mãe doente e com 

os restantes membros da família (Armsden & Lewis, 1993). Além de o presente estudo 

apresentar resultados congruentes com a literatura ao nível das reações emocionais 

consequentes da vivência da doença, mudanças sentidas e das preocupações inerentes à 
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situação relativamente à figura materna, propõe uma abordagem teórica acerca da vivência 

do cancro de mama materno, de acordo com a perspetiva dos filhos, procurando atingir as 

experiências das fases de pré-crise e pós-crise assim como refletir acerca das aprendizagens 

decorrentes deste processo de adaptação. 

Relativamente às limitações deste estudo, é essencial compreender que os dados 

obtidos se aplicam a uma amostra específica de filhos de mães com cancro de mama, visto 

que esta abrange indivíduos que, possivelmente, estão mais aptos emocionalmente para 

abordar e partilhar o tema, sendo, ainda, necessário estudar o outro lado desta realidade. 

Ademais, não é possível garantir que o ponto de saturação tenha sido alcançado nesta 

investigação, pelo que poderá haver categorias temáticas não abrangidas neste estudo. Por 

vezes, foi necessário reformular algumas questões da entrevista semiestruturada utilizada, 

visto que os participantes solicitaram esclarecimentos ou simplificação das mesmas. Por fim, 

apesar de ter sido planeado um procedimento de investigação rigoroso, com o intuito de 

evitar enviesamento de resultados, há a possibilidade de o viés da investigadora estar 

presente. O estudo em questão não é de cariz longitudinal, pelo que não se torna viável 

avaliar a deterioração ou melhoramento das relações estabelecidas entre a mãe e os seus 

filhos bem como do próprio processo de vivência do cancro de mama materno. 

Contrapondo com o exposto, é importante que se trabalhe para que o acesso aos 

serviços de ajuda psicológica seja mais simples e facilitado, de forma a prevenir problemas 

e preocupações emocionais, cognitivas e comportamentais nos filhos destas mulheres 

diagnosticadas com cancro de mama (Tozer, Stedmon & Dallos, 2018). Perante os resultados 

obtidos, entende-se a importância de desenvolver intervenções que estimulem a expressão 

emocional destes filhos e do restante sistema familiar, para que seja possível construir a 

doença materna e as alterações subjacentes. Para além disto, ao surgirem casos de recidiva 

e de morte na presente amostra, seria essencial analisar o mesmo evento com maior 

profundidade e detalhe, no futuro, visto ser relevado pelos entrevistados que o impacto 

emocional desta situação é mais intenso que o primeiro diagnóstico. Em acréscimo, 

investigações futuras poderão ser mais enriquecedoras se explorarem esta realidade com 

diferentes perspetivas culturais, ao salientar-se a influência do contexto envolvente de cada 

indivíduo.  

Em termos clínicos, torna-se fulcral conhecer as necessidades dos filhos quando 

confrontados com o diagnóstico da doença oncológica materna, para que seja exequível a 

criação de programas de intervenção psicológica especializados a esta situação. Aliado a 

isto, será importante articular com os diversos sistemas de cariz institucional e social, para 
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facilitar o processo adaptativo familiar ao cancro de mama da figura materna, englobando o 

desenvolvimento de programas psicoeducacionais, gerando a possibilidade de estruturar 

possíveis estratégias em resposta à crise instaurada pela doença materna.  

Em suma, este estudo promoveu o conhecimento da perspetiva dos filhos face à da 

vivência do cancro de mama das suas mães, balanceando as mudanças negativas sentidas 

com os benefícios pessoais e familiares, o que evidencia que o desenvolvimento da 

resiliência permite estabelecer um equilíbrio entre a ameaça repercutida pela doença materna 

e a evolução pessoal e familiar, visto que o aparecimento do cancro de mama possibilitou 

melhorias na relação e comunicação estabelecidas entre mãe e filhos assim como uma 

aproximação emocional a nível familiar e uma redefinição de prioridades e objetivos de vida. 
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Anexo 1. Guião de entrevista semiestruturada 

 

 

 

 

Guião da Entrevista 

(Pinto, A.M. & Matos, P.M., 2019) 

 

Desde já, gostaria de agradecer sua disponibilidade para ser entrevistado/a e por 

participar no meu estudo inserido na minha dissertação de mestrado. Relembro que, a 

qualquer altura, pode abandonar a sala livremente, caso seja essa a sua decisão.  
 

1. Gostaria que me falasse um pouco sobre o momento em que tomou conhecimento do 

diagnóstico de cancro de mama da sua mãe. (Se necessário: Quando foi informado/a 

e quem lhe contou acerca do diagnóstico de cancro de mama da sua mãe?) 

 

2. Pode falar-me um pouco de como foi para si a transmissão desta notícia? (Se 

necessário, Que sentimentos elenca como predominantes quando soube desta nova 

realidade?) 

 

3. Perante este novo desafio, o que considera ter mudado na sua vida, a nível pessoal? 

E a nível académico/profissional? 

 

4. Sentiu alguma mudança na sua vida familiar? Se sim, pode dar-me alguns exemplos? 

 

5. Afunilando para a relação mantida com a sua mãe, considera que esta sofreu 

alterações após o diagnóstico do cancro? Em que medida? 

 

6. Considera que a relação estabelecida com o seu pai foi importante no confronto com 

a doença da sua mãe? Porquê? 

 

7. Durante a vivência deste processo, destaca outras pessoas, dentro ou fora da sua 

família, que tenham sido especialmente importantes e que tenham ajudado a viver a 

doença da sua mãe e a relação que nutre com ela? 
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8. Vendo-se confrontado/a com esta doença no seu seio familiar, quais foram as suas 

principais preocupações? 

 

9. Ao longo desta experiência, quais são (ou foram) os elementos-chave que salienta 

como essenciais para se tentar adaptar e moldar a todo este processo? 

 

10. Na sequência do diagnóstico de cancro de mama da sua mãe, o que guarda de mais 

importante da sua experiência? 

 
 

Muito obrigado/a pela sua colaboração 
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Anexo 2. Questionário sociodemográfico 

 

Questionário Sociodemográfico 

 

Sexo: 

 Feminino  Masculino  Outro

 

Idade: ____      Profissão: ___________________ 

 

Idade aquando o diagnóstico do cancro de mama da sua mãe: ____ 

 

 

 

 

 

 

Quantos irmãos tem? ____                 

Qual a idade do(s) seu(s) irmão(s)? (caso se aplique) _____________  

 

 

 

 

Nível de escolaridade: 

 Ensino Básico (9º ano) 

 Ensino Secundário (12º ano) 

 Ensino Superior (Licenciatura) 

 Pós-Graduação (Mestrado ou Doutoramento) 

Com quem vivia, no momento do diagnóstico de cancro de mama da sua mãe? (* pode assinalar 

mais do uma opção, caso se aplique) 

 Mãe 

 Pai 

 Irmãos 

 Outros (Quem? ______________________) 
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Indique o nível de escolaridade dos seus pais: 

 Mãe Pai 

1º Ciclo do Ensino Básico (4ª classe)   

2º Ciclo do Ensino Básico (6º ano)   

3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)   

Ensino Secundário (12º ano)   

Ensino Superior (Bacharelato ou Licenciatura)   

Pós-Graduação (Mestrado ou Doutoramento)   

 

 

 

A sua mãe efetuou tratamentos? 

 Sim 

 Não  

 

Se sim, quais? Qual foi a duração dos mesmos? 

 Radioterapia 

 Quimioterapia    

 Imunoterapia 

 Hormonoterapia 

 Cirurgia       Tipo(s): ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profissão da sua mãe: ___________________ 

Profissão do seu pai: ___________________ 

A sua mãe teve alguma recidiva da doença? 

 Sim 

 Não 
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Estado civil da sua mãe: 

 Solteira 

 Casada 

 Divorciada 

 Em união de facto 

 Viúva 

 

 

 

Idade da sua mãe quando foi diagnosticada: ____ 

 

Obrigado pela sua colaboração!
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Anexo 3. Consentimento informado 

 

Consentimento informado para a participação no estudo de investigação 

“Um Novo Pedaço de Mim: A perspetiva dos filhos face ao cancro de mama das suas mães” 

 Convido-o a participar no estudo acerca da perspetiva dos filhos face à relação mantida 

com as suas mães após o diagnóstico de cancro de mama, o qual se desenvolve no âmbito da 

minha dissertação de Mestrado Integrado em Psicologia, pela Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP). 

 Os grandes objetivos desta investigação prendem-se com a análise da forma como o 

diagnóstico de um cancro de mama materno pode alterar a vida dos filhos, ouvindo a perspetiva 

destes. Além disto, procura-se compreender quais as estratégias utilizadas pelos filhos para 

lidarem com esta situação assim como quais os fatores que interferem no alcançar de uma 

melhor adaptação à doença por parte destes. Nesta entrevista, não será pedido em nenhum 

momento o seu nome, correio eletrónico, número de telefone ou qualquer outra informação que 

o identifique, assegurando, assim, o seu anonimato ao longo de todo o estudo. A entrevista é 

composta por dez perguntas principais, permitindo que haja um espaço de conforto e confiança 

para si ao partilhar a sua experiência pessoal. 

 Este estudo destina-se a jovens adultos com idades compreendidas entre os 18 e os 25 

anos de idade. A participação nesta investigação não apresenta riscos acrescidos. Além disso, 

a sua participação é totalmente voluntária, sendo livre de recusar ou de parar de responder a 

qualquer momento e abandonar a entrevista, não sendo usada para a análise de dados. 

 Relativamente a este estudo, é pedido a sua autorização para a gravação em formato 

áudio do momento da entrevista, sendo esta informação exclusivamente utilizada para 

tratamento científico de dados e destruída um ano após a entrega da dissertação de mestrado. 

Respeitando a sua privacidade, as suas respostas são inteiramente anónimas. As informações 

obtidas servem, unicamente, para um tratamento global dos dados global das entrevistas 

efetuadas, para fins de investigação científica. Os resultados finais do estudo poderão ser 

publicados em revistas científicas e jornais académicos ou apresentados em seminários, 

conferências, aulas ou outras atividades académicas. 

 Caso pretenda receber os resultados deste estudo, poderá ser enviado por correio ou por 

e-mail um documento síntese, com a apresentação dos resultados e das principiais conclusões 

elaboradas. 
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 Eu, Ana Margarida Ferreira de Sousa Pinto, sob orientação da Professora Paula Mena 

Matos, serei a responsável pelo tratamento e proteção dos dados recolhidos neste estudo, pelo 

que assumo salvaguardar a privacidade e confidencialidade das suas respostas e assegurar a 

proteção dos seus dados pessoais. 

 De forma a esclarecer qualquer questão acerca deste estudo ou propor alguma sugestão 

ao mesmo, poderá contactar a responsável através do endereço eletrónico 

up201504495@fpce.up.pt. 

 Perante este termo de consentimento, autoriza a investigadora a utilizar os dados 

recolhidos no ensino, pesquisa e publicação, estando a sua identidade preservada. 

 

 

 Li, compreendi e aceito participar no estudo. 

 

_______________________________________________



55 
 

Anexo 4. Consentimento informado – entrevista via Skype 

 

Consentimento informado para a participação no estudo de investigação 

“Um Novo Pedaço de Mim: A perspetiva dos filhos face ao cancro de mama das suas mães” 

 Convido-o a participar no estudo acerca da perspetiva dos filhos face à relação 

mantida com as suas mães após o diagnóstico de cancro de mama, o qual se desenvolve no 

âmbito da minha dissertação de Mestrado Integrado em Psicologia, pela Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP). 

Os grandes objetivos desta investigação prendem-se com a análise da forma como o 

diagnóstico de um cancro de mama materno pode alterar a vida dos filhos, ouvindo a perspetiva 

destes. Além disto, procura-se compreender quais as estratégias utilizadas pelos filhos para 

lidarem com esta situação assim como quais os fatores que interferem no alcançar de uma 

melhor adaptação à doença por parte destes. Nesta entrevista, não será pedido em nenhum 

momento o seu nome, correio eletrónico, número de telefone ou qualquer outra informação que 

o identifique, assegurando, assim, o seu anonimato ao longo de todo o estudo. A entrevista é 

composta por dez perguntas principais, permitindo que haja um espaço de conforto e confiança 

para si ao partilhar a sua experiência pessoal. 

 Este estudo destina-se a jovens adultos com idades compreendidas entre os 18 e os 

25 anos de idade. A participação nesta investigação não apresenta riscos acrescidos. Além disso, 

a sua participação é totalmente voluntária, sendo livre de recusar ou de parar de responder a 

qualquer momento e abandonar a entrevista, não sendo usada para a análise de dados. 

 Devido à situação de pandemia instaurada no nosso país pelo COVID-19 e para 

garantir a autenticidade e similaridade a uma entrevista presencial, propõe-se uma 

videoconferência via Skype, na qual se mantém o contacto visual entre o participante e a 

entrevistadora. Deste modo, é unicamente pedido a sua autorização para a gravação em formato 

áudio do momento da entrevista, embora haja uma ligação em vídeo, sendo esta informação 

exclusivamente utilizada para tratamento científico de dados e destruída um ano após a entrega 

da dissertação de mestrado. 

Respeitando a sua privacidade, as suas respostas são inteiramente anónimas. As 

informações obtidas servem, unicamente, para um tratamento global dos dados das entrevistas 

efetuadas, para fins de investigação científica. Os resultados finais do estudo poderão ser 
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publicados em revistas científicas e jornais académicos ou apresentados em seminários, 

conferências, aulas ou outras atividades académicas. 

Caso pretenda receber os resultados deste estudo, poderá ser enviado por correio ou por 

e-mail um documento síntese, com a apresentação dos resultados e das principiais conclusões 

elaboradas. 

Eu, Ana Margarida Ferreira de Sousa Pinto, sob orientação da Professora Paula Mena 

Matos, serei a responsável pelo tratamento e proteção dos dados recolhidos neste estudo, pelo 

que assumo salvaguardar a privacidade e confidencialidade das suas respostas e assegurar a 

proteção dos seus dados pessoais. 

De forma a esclarecer qualquer questão acerca deste estudo ou propor alguma sugestão 

ao mesmo, poderá contactar a responsável através do endereço eletrónico 

up201504495@fpce.up.pt. 

 Perante este termo de consentimento, autoriza a investigadora a utilizar os dados 

recolhidos no ensino, pesquisa e publicação, estando a sua identidade preservada. 

 

 

 Li, compreendi e aceito participar no estudo. 

 

________________________________________________ 
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Anexo 5. Esquema de categorias 

Categoria Subcategoria Componente Subcomponente Conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confronto 

inicial com a 

doença 

 

 

 

Transmissão da 

notícia 

 

 

Transmitido por um 

membro da família 

nuclear 

 

 

 

----------------------- 

Mas sempre foi a minha mãe que falou de tudo, nunca terceiros. (E1) 

 

Os dois falaram comigo e explicaram-me, foi muito mais o meu pai a 

tomar a conversa e a conduzi-la do que propriamente a minha mãe. 

(E13) 

 

Foi a minha irmã. (E9) 

Transmitido pela 

equipa médica 

 

----------------------- 

E - Ou seja, soubeste ao mesmo tempo que ela… 

E17 - Sim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de 

transmissão da 

notícia 

 

 

 

 

 

 

Preparação prévia ao 

diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

Acerca do diagnóstico, eu acho que houve quase uma preparação por 

duas fases, que foi, primeiro, foi o meu pai que numa das vezes que me 

levou à escola… ‘Tava a dizer que a minha mãe tinha feito análises. 

Eu, nesse momento, não sabia se havia resultados ou se simplesmente 

era ele que não me estava a dizer… Mas que ela tinha feito análises 

sobre… Para saber se tinha cancro, porque ela, na altura, explicou-me 

que ela tinha uns nódulos, explicou-me o que é que era os nódulos e 

isso tudo, que, na altura, não fazia sequer ideia disso. Aonde é que eles 

se situavam e isso tudo… E depois explicou-me que havia essa 

probabilidade de, efetivamente, serem nódulos, portanto…. Malignos, 

portanto que não eram… Que podiam contribuir para que houvesse 

cancro. (E13) 

 

Partilha direta do 

diagnóstico 

 

 

 

 

----------------------- 

Mas a minha mãe, depois chegou a casa, e disse que… Que era 

maligno. Pronto, quando soube o resultado, que era maligno, que ia 

ter que fazer mastectomia e pronto… (…) disse que era tratável, que 

iam fazer os procedimentos todos, quimioterapia, etc. etc… E que 

depois, pronto, ia a continuar a ser seguida. (E1) 

 

…vieram-me buscar à faculdade e contaram-me no carro que “olha, a 

mãe tem efetivamente… Deu positivo o resultado e tem o cancro na 

mama”. (…) Ninguém se preocupou muito em dizer a outra pessoa ou 
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tem meias medidas quando diz que tem qualquer outra doença. Quando 

é cancro, normalmente as pessoas fazem todo um filme e, na verdade, 

não foi feito um filme por parte da minha família. (E11) 

 

 

 

 

Descoberta indireta 

do diagnóstico 

 

 

 

 

----------------------- 

Só que eu não sabia nada, foi-me sempre escondido, toda a gente sabia 

da família menos eu. Eu estava em casa, ela ‘tava na cozinha a falar 

ao telemóvel com o meu pai, a dizer uma coisa do tipo, “sabes como o 

meu cancro, eles dizem muito que isto pode ter sido origem de stress e 

é o stress que eu tenho por tua causa, ganhei cancro por tua causa”, a 

falar para o meu pai… E eu, tipo, a entrar na cozinha, “tiveste o quê?”. 

(E2) 

 

Eu acho que nunca ninguém me disse. Eu acho que entretanto 

começamos a dizer “ok, é cancro, vai ter que fazer quimioterapia”, 

mas foi tudo muito natural, porque como foi muito rápido. (E4) 

 

 

Explicação da 

omissão do 

diagnóstico 

 

 

 

----------------------- 

Como ela já estava fragilizada, da história e dizer “olha, foi porque 

para mim era mais difícil”… (E2) 

 

Portanto, a minha família já sabia, quer os meus pais quer a minha 

irmã. Mas eu, como andava em fase de exames, a minha mãe optou e 

acho por bem não me… Esconder-me, portanto. (E9) 

 

Conhecimento do 

diagnóstico em 

simultâneo com a 

mãe 

 

 

 

----------------------- 

E depois, quando ela fez a eco mamária, a médica não lhe disse 

especificamente o que é era, mas disse “o que é, é para tirar”, ou seja, 

para ser operada. E eu vi logo que ali só podia ser cancro, não é… (…)  

Pronto, depois, fomos lá, passado uma semana, receber os resultados 

da biópsia e realmente confirmou-se que era maligno. (E17) 

 

 

 

Modo de transmissão 

da recidiva 

 

 

 

 

----------------------- 

E foi, eu estava a estagiar e ela disse que ia… Mandou-me mensagem, 

que tinha que fazer uns exames e eu comecei a, pronto… A ligar e a 

juntar as coisas e pronto… Perguntei-lhe mesmo, disse “pronto, já 

estou a perceber que se passa alguma coisa, por isso, diz-me”. Pronto 

e aí, ela não me disse diretamente, mas disse “pronto, tem calma, 

depois falamos em casa…”. (…)“Sim, ‘tou com um problema de 

saúde”. (E3) 
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Reação inicial ao 

diagnóstico 

 

 

 

 

 

Choque 

 

 

 

 

 

----------------------- 

Foi um choque, eu fiquei sem chão, fiquei… Honestamente, nunca 

senti, nunca tinha sentido nem nunca senti nada igual ao momento em 

que… Quando ela me contou a notícia. (…) Não sei comparar o 

sentimento com outro momento. (E10) 

 

É fugir o chão. Assim muito rápido e nós não sabemos muito bem 

(risos) para onde é que… (…)… onde é que nos vamos agarrar, onde é 

que nos vamos virar. (E11) 

 

 

Choro 

 

 

----------------------- 

Naquela fase em que eu ainda estava aceitar, eu lembro-me que, 

pronto, fui para casa, fechei-me no quarto e comecei a chorar, pronto. 

Custa sempre ouvir aquelas coisas e pronto. (E9) 

 

Depois, foi complicado, porque eu chorei, chorei muito. (E14) 

 

 

Sofrimento imediato 

 

 

----------------------- 

Foi muito duro. Foi…. Foi como se tivessem… Como se mandassem 

uma bomba para a minha vida. (E6) 

É uma coisa que nós pensamos que só acontece aos outros e que não 

acontece a alguém que está perto de nós, percebes? Pronto, foi… Eu 

deixei de conseguir pensar, eu ‘tava no meu corpo, mas eu não estava 

lá. Foi o pior momento da minha vida. (E17) 

 

 

 

Compreensão 

ambígua 

 

 

 

 

----------------------- 

Foi a primeira vez, e fiquei assim um bocado assustado, no início. Não 

sabia o que é que era. A minha mãe tinha uma doença que eu não 

percebia muito bem. (E7) 

 

Tinha, na altura… Tinha 14 anos, então ainda era, assim, um 

bocadinho infantil… (…) Não percebia muito bem a doença, então… 

(E8) 

 

 

Reação à situação de 

recidiva 

 

 

 

----------------------- 

Da segunda vez, foi muito pior. Foi, pronto… Já ninguém estava à 

espera, ‘tava tudo… Ela ‘tava a começar a trabalhar e eu sentia-a um 

bocado diferente. (…) Pronto e esse aí custou muito mais, mesmo para 

ela, porque ainda não tinha… Eu sentia que ela ainda não tinha 

recuperado totalmente do primeiro e já tinha passado mais de um 

ano… (…) … o que mais me custou foi ver que ela ainda mal… Ainda 
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não tinha conseguido recuperar do primeiro e ia ter uma luta ainda 

maior. (E3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivência da 

doença 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reações 

emocionais face à 

doença 

 

Confusão 

 

----------------------- 

E acho que isso, a mim, causou-me um bocado de confusão, no sentido 

de eu não estar a perceber como é que isto tudo se encaixava, como é 

que isto tudo fazia sentido, porque é que estava acontecer naquele 

momento, como, porque… Porque é que o cancro tinha surgido, não 

é… (E13) 

 

… e estarmos perante aquele momento em que podemos perder a nossa 

mãe é um bocadinho confuso… (E15) 

 

 

 

 

 

 

Medo 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

Foi um pouco a ansiedade de não saber, portanto, a ansiedade do 

desconhecido, o medo do desconhecido… (…) A incerteza, porque nós 

não sabemos o que é que tem que mudar e como é que vai mudar… 

(E1) 

 

… e a pensar que a minha mãe ia morrer… (…) Eu acho que foi, acima 

de tudo, medo de a perder. (E4) 

 

… mas acima de tudo, o medo… De perder, de não saber como é que 

as coisas vão evoluir, de saber se ela vai ficar bem, se ela vai sofrer 

com isto… (E10) 

 

 

 

 

Revolta 

 

 

 

 

 

 

 

Consequente do 

diagnóstico 

Na altura, senti-me um bocado revoltada, acho que foi das únicas 

alturas durante todo o processo que me senti revoltada, porque é 

aquela pergunta “porquê a ela? Porque é que isto foi acontecer 

agora?” e acho que foi isso. (E4) 

Seja qual for a entidade, eu acho que, se tu acreditares em alguma 

coisa, existe sempre um sentimento de revolta. “Porquê eu? Porquê 

ela?”, tipo… Ela nunca fez nada que merecesse isto, há tanta gente má 

no mundo… Ela não é má, porque é que nos calhou a nós? (…)Há um 

sentimento que também me acompanha um bocado que é frustração 

por nós não conseguirmos fazer nada, somos impotentes, somos 

pequenos… O ser humano é pequeno dói! Tem tanta força para umas 

coisas e é tão inútil para outras. Não, não conseguimos fazer nada que 
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melhore a vida da outra pessoa, não conseguimos ajudá-la, pegar nas 

dores dela e passar um bocado para ti, para aliviá-la… (E10) 

 

Nós questionamos o porquê, nós não questionamos a um médico, nós 

questionamos a uma entidade espiritual, n’é, do porquê do universo 

fazer isso. E eu lembro-me que, nessa altura, fiquei um bocado 

revoltado com isso, de… Não é? De tantas pessoas à escolha, porque 

é que tinha que ser ela… Porque é que tinha sido naquela altura. (E13) 

Consequente do 

desconhecimento do 

processo 

Os sentimentos foi mais na base do… Revolta com toda a gente, porque 

ninguém me disse nada (risos). E revolta muito comigo própria, porque 

fiquei a achar que, se tivesse sabido antes, se calhar tinha reagido de 

outra forma. (E2) 

 

 

 

 

 

Tristeza 

 

 

 

 

 

----------------------- 

Posteriormente, numa fase de aceitação, foi a tristeza. A tristeza de 

pensar que a minha mãe ia passar por todo o processo de queda de 

cabelo e… (…)… usa de lenço, que hoje em dia é normal, mas estava 

tão habituado a ver a minha mãe com, pronto… Com o cabelo dela e 

tudo mais e do nada ver a minha mãe careca é algo muito, muito 

complicado. (E9) 

 

Foi uma reação de tristeza imediata, foi aquela coisa, pronto… (…) 

Quando eu soube, eu tive uma reação logo em termos de tristeza 

imediata. (E19) 

 

 

Impotência 

 

 

----------------------- 

Foi o pior… Que é a impotência. É nós não conseguirmos fazer 

absolutamente nada, a uma pessoa que nos é muito querida, é a nossa 

mãe e não há, assim, muito que a gente possa fazer. (E16) 

 

 

Preocupação 

 

 

----------------------- 

Mas basicamente foi assim. Fiquei muito preocupada. (E18) 

 

Mas sei que fiquei preocupada. (E20) 

 

Esperança 

 

----------------------- 

… eu tinha a esperança, por exemplo, aquilo que diziam das 

consequências da quimioterapia… Nem sequer fossem acontecer ou 

que, se fosse acontecer, que era uma coisa reduzida e nunca o resultado 

final que depois… Foi o que foi. (E13) 
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Principais 

preocupações face 

ao aparecimento 

da doença 

 

 

 

Tratamentos, 

recuperação e saúde 

e geral da mãe 

 

 

 

 

----------------------- 

E em relação à minha mãe, ter cuidados agora com tudo, tudo o que 

ela come, tudo o que… Tentar ver tudo o que ela faz, o que não faz, 

para ter a certeza que corre tudo bem, porque lá está, a minha mãe não 

nos quer preocupar e sente que também nos afeta a nós… (E15) 

 

E todas as consequências ia causar… Questionei-me sobre se ela… Se 

ia perder o cabelo por causa da quimioterapia. Se lhe ia causar muito 

transtorno… (E20) 

 

 

 

 

 

 

 

Diminuição da 

autoestima da figura 

materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

Eu sempre senti que ela não tinha muita autoestima nela, então fiquei 

mesmo preocupada que ela ainda ficasse com menos autoestima… 

(…)Se ia desanimar muito, se ia voltar a sentir-se útil para a sociedade, 

se não ia, se ia continuar… (E2) 

 

Eu acho que preocupava-me muito mais com as questões relacionadas 

com ela, porque eu tinha muito medo que a minha mãe não soubesse 

lidar com aquilo, lidar com as transformações. E eu sempre tentei que 

ela se sentisse bem e que ela percebesse, por exemplo, a nível corporal, 

que ela estava bem, que não havia nada de errado e que o cabelo 

crescia, que se fosse preciso fazer uma plástica à zona do peito, 

também se fazia… (E13) 

Preocupei-me se isso a ia afetar muito, de um ponto de vista emocional. 

(E20) 

 

 

 

 

 

Cuidado e bem-estar 

do núcleo familiar 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

…  surgiu mais foi a preocupação de, sei lá, no início, não, mas ao final 

de algum tempo, quem é que fica com a mãe? É um bocado isso, não 

é… Quem é que leva a mãe? (E11) 

 

Por exemplo, eu tinha uma preocupação muito grande, na altura, que 

era a minha irmã. A minha irmã nunca soube de nada. Quando a minha 

mãe foi operada, quando a minha mãe fez os tratamentos… A minha 

irmã não sabia de nada. A minha irmã só soube no fim e eu tinha essa 

preocupação… Essa de não deixar transparecer para ela o que é que 

estava a acontecer, porque os meus pais não queriam que ela soubesse 

naquele momento. Então, só depois, mais tarde, é que ela veio a saber. 
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Isso também foi uma preocupação grande, conseguir que ela 

mantivesse o dia-a-dia normal. (E16) 

 

Incerteza face ao 

futuro 

 

----------------------- 

Essa preocupação de ‘tar a aparecer outra vez e se quando aparecer 

outra vez, será que é pior, será que não vai ter, não vai ficar pior, não 

é? (E5) 

Mas a primeira preocupação é “vai deixar de existir”. (…) E acho que 

é a ausência de um elemento, de repente, preocupa-nos. (E11) 

 

… depois, claro, preocupava-me se havia uma predisposição genética 

para isso, se eu podia ter ou não, sim… (E13) 

 

Não sei, penso que não poderá voltar à mesma profissão e isso é uma 

preocupação, claro… (E17) 

 

 

 

 

 

 

Vivência da fase 

de tratamentos 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

Pronto, eu acho que o mais difícil é mesmo a fase dos tratamentos, 

neste tipo de cancro. É quando as pessoas têm que ser mais fortes. (E3) 

 

E quando eu comecei a ver e comecei a ver, tipo, as coisas a correrem 

bem, (…) comecei a associar aquilo a uma coisa super normal. (…) … 

a ver aquilo de forma mais positiva. (E4) 

Ela é uma mulher, sentiu-se mutilada de alguma forma, tiram-lhe um 

peito, não é… Mas depois de tudo isso, ela ainda ficou com uma 

imagem dela completamente alterada. A psiquiatra ainda é uma pessoa 

muito presente na nossa vida, cá em casa… (E10) 

 

…ela começou a perder cabelo e isso tudo, portanto… Acho que essa 

imagem, para mim, causou… Foi de um grande impacto e causou… 

Não consigo descrever, mas foi como se me tivessem retirado da 

realidade e era como se eu ‘tivesse a percecionar outra realidade, da 

qual eu não estava a contar. (E13) 

Impacto 

emocional 

consequente 

 

----------------------- 

 

----------------------- 

…  eu nunca chorei à frente da minha mãe. (…) … e eu esperava que a 

minha mãe adormecesse, para puder chorar um bocadinho. (…) E até 

aos 18 anos, eu dormi com a minha mãe na cama. (…) Acima de tudo, 

quando via… Ainda hoje não sou capaz de falar… Morte… (…) Ainda 
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hoje, não consigo e já estou a ficar com lágrimas nos olhos, só de 

pensar… (emociona-se) Não… Não é um assunto aberto para 

discussão. (E10) 

 

Mesmo assim, ao falar nisto, ainda hoje custa-me um pedacinho. (…) 

Porque ainda é recente e eu não aceitei muito bem, sinceramente… (…) 

Mas é um processo. (E14) 

Eu adormeço e acordo a pensar no mesmo. Eu acordo a meio da noite 

a pensar no mesmo. (…) Basicamente, agora a minha vida molda-se 

nisto. (E17) 

 

Confronto com a 

morte 

 

----------------------- 

 

----------------------- 

Foi muito complicado, mesmo muito complicado. Acabou. Ali. (…) Eu 

tive que tratar de algumas coisas, não é, e nomeadamente a primeira 

coisa que… Toda a gente fica desamparada. E agora, não é? Quem é 

que vai segurar a família, quando nós não queremos segurar, não é? 

(…) Sim, vai sempre fazer falta. É como se fosse… Eu tenho que me 

conformar. Não é uma preocupação, porque não temos nada a fazer. 

(E11) 

 

 

 

 

 

 

 

Mudanças 

sentidas 

 

 

 

 

 

 

 

Mudanças a nível 

pessoal 

 

 

 

 

 

Alterações na saúde 

mental 

 

 

 

 

 

----------------------- 

Queria estar muito mais presente, puder ajudar naquilo que pudesse e 

fiquei deprimida. A minha mãe acabou por me ter que levar a um 

psiquiatra e eu comecei a tomar ansiolíticos e antidepressivos. (…) 

Tinha muitos ataques de pânico, muitas crises de ansiedade. (…) Eu 

também tomei medicação para dormir, foi muito forte. (…) … porque 

eu tinha medo de dormir. Se eu dormisse… E depois ela podia precisar 

de mim e eu não estava. Não, não sabia descrever muito bem, mas… 

Sempre que fechava os olhos, ela desaparecia. (E10) 

 

 

 

Redefinição do modo 

de vida adotado 

 

 

 

 

----------------------- 

A maneira como a pessoa vê as dificuldades, a ultrapassar as 

dificuldades… (…) … e relativizar as coisas. Se calhar, eu pensei, “e 

os impossíveis?”. (…) Deu para, depois desenvolver… Há coisas na 

nossa vida que a gente passa que parece um monstro de sete cabeças, 

mas, se calhar, até é possível passarmos. (…) Eu tenho este exemplo de 

uma força de vontade muito grande, ela está aqui, passou isto quase 

sozinha… Tenho que relativizar as dificuldades. (E2) 
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Tornei-me uma pessoa mais positiva. Ao contrário do que seria de 

esperar, acho que existe sempre um lado bom a retirar das coisas. (E4) 

Eu sinto que tenho que agarrar os momentos o mais depressa possível 

e não estar com… Preocupada com assuntos que não valem a pena, 

porque de um momento para o outro podem acabar. (…) As pessoas 

podem desaparecer e eu não quero que… Que eu tinha tido a falta de 

fazer aquilo, mas tive a oportunidade de fazer… Mas não fiz. (E14) 

 

 

 

 

 

 

Perceção de novas 

responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

E eu comecei a sentir a gravidade da situação, quando me diziam que, 

a partir daquele momento, ia ter que ajudar muito mais a minha mãe, 

que ia ter que crescer um bocadinho mais rápido, que a minha irmã, 

que era mais pequena… Que eu ia ter que ser um exemplo para ela. 

(E1) 

 

…  acho que me facilitou levar uma responsabilidade pessoal, sei lá, 

quando antes poderia ter medo de arcar com mais responsabilidades, 

depois de passar aí, comecei a pensar “fogo, não há nada que a vida 

me possa atirar que seja pior do que isto”.  (…) … algumas das 

responsabilidades passaram para nós. (E6) 

 

Eu sabia logo que eu ia, depois, ser a cuidadora dela, tanto eu como a 

minha irmã. Eu tenho uma irmã de 11 anos e como o meu pai ‘tava 

sempre a viajar pelo trabalho, para mim, eu tinha que, depois, ter em 

conta os estudos, tanto como a dança, que ainda ‘tava bem ligada à 

dança, e também ter… Tomar conta das duas, da casa, de tudo, de tudo 

(risos). (E18) 

 

 

Valorização das 

relações a nível 

familiar e social 

 

 

 

----------------------- 

Mas mudou um bocado na forma como eu me relaciono com as pessoas, 

porque, lá está, era… Eu tinha a presença das pessoas muito mais 

intensa na minha vida, do género “as pessoas estão aqui e nós estamos 

aqui para elas”, então… Relacionava-me um pouco mais… Era assim 

mais afetiva… (…)… com as pessoas, que era uma coisa que não era 

antes. (E1) 
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Acho que me tornei uma pessoa também mais compreensiva, mais 

empática, porque, o facto de tu acompanhares as pessoas às consultas, 

às sessões… Tu vês muitas realidades boas e más, mas vês muitas 

realidades, a forma como as pessoas olham para as pessoas que têm 

cancro, vês tanta coisa que tem que te tornar mais compreensivo e mais 

preocupado com os outros. (E4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudanças a nível 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterações no 

rendimento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

A nível académico, senti mais no primeiro (…) no primeiro cancro, tive 

um semestre que, em sete cadeiras fiz uma… (E3) 

 

Aquilo que era a matéria da escola ajudava-me a distrair do problema. 

Enquanto eu ‘tava a estudar, enquanto eu ‘tava focado naquilo, 

enquanto sabia que tinha que decorar aquilo, eu nem sequer tinha 

muito perceção da falta que a minha mãe me ‘tava a fazer no dia-a-

dia… Portanto, a certo ponto, até acho que a escola ajudou-me, a ser 

um escape para isso. (E13) 

 

A nível escolar, eu tinha uma grande descida de notas. Eu mantive uma 

média de 13/15 (…) Portanto, entre as notas e a dança, não consegui 

muito estar sempre em cima com isso. (E18) 

 

 

 

 

Alterações do nível 

de motivação 

 

 

 

 

----------------------- 

Mas, se aconteceu alguma coisa, eu acho que me motivou para 

trabalhar mais. (…) Talvez pensando que, se acabar bem o curso, vou 

aliviar o tratamento da minha mãe. (E6) 

 

Depois, a nível, não é, académico, tive que mudar muitas coisas. Gerir 

melhor o tempo (…) Houve… Já não queria, já não me apetecia fazer 

nada, não tinha tempo para nada. (E15) 

 

 

 

Alterações do nível 

de concentração 

 

 

 

 

----------------------- 

…  mas eu sempre fui muito focada e não é ser fria, mas eu acho que 

me foquei na escola para não me focar no problema e então eu fazia 

tudo… Eu até passava tempo a mais na escola, para não ter que vir 

para casa. (E16) 

 

Sim, sinto que não me consigo concentrar como antes, não me consigo 

focar. (…) Senti que estava lá e só estava lá com o corpo, porque com 
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a cabeça… ‘Tava sempre a divagar e depois são milhentas perguntas 

que me passam pela cabeça e que… (…)  Não dá para concentrar… 

(…) … da forma que eu queria. (E17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudanças a nível 

familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterações na relação 

mãe-filho 

 

 

 

 

 

Aproximação entre 

ambos 

A nossa relação… Sinto que nós andávamos sempre às turras e eu… 

Deixava andar coisas que ela me mandava fazer e pronto… Não ligava 

e, às vezes, não fazia. (…) Agora, ‘tamos mais… Já não discutimos 

tanto e… Pronto, ‘tamos mais juntas, mais na mesma página. (E5) 

 

A nível de relações, a relação com a minha mãe melhorou muito, muito, 

muito desde que ela teve o diagnóstico, tornamo-nos muito mais 

próximos, desde logo. Eu acompanhava todas as consultas, eu falava 

com ela, ela desabafava comigo, eu desabafava com ela… (E6) 

Acho que fortificou muito, portanto, ficamos mais ligados, mais… 

Talvez, mais emocionais, mas com mais carinho ainda. (E9) 

 

 

 

 

Aumento da 

preocupação com a 

mãe 

Às vezes, eu ficava um bocado chateada com ela, porque sentia que ela 

não me contava… Tinha medo que ela não me contasse tudo da doença 

e, às vezes, ela contava alguma coisa a outra pessoa e eu ouvia e ficava 

“porque é que tu não me contaste a mim primeiro? Porque é que ‘tás 

a contar aos outros?” (E4) 

 

Porque ali, naquele momento, nós temos um sentimento de proteção, 

mesmo não podendo fazer nada, nós queremos proteger ao máximo 

aquela pessoa, nós queremos que ela fique connosco a todo o custo. 

(E16) 

 

 

 

Inversão de papéis na 

relação 

Eu dei de comer à minha mãe, não é… Eu fiz a última refeição que a 

minha mãe comeu em casa antes de ir para o hospital e ter falecido 

uma semana depois. Eu, lá está, alimentava artificialmente, injetava, 

levava-a… Isso são coisas que as mães fazem aos filhos. (…) Agora, 

naturalmente, eu tive que adaptar-me muito, porque ela precisava de 

mim. (E11) 

 

Posição defensiva da 

mãe 

Às vezes, a minha mãe usa isso como um mecanismo de defesa e fecha-

se mais ou então diz que já passou muito e assim, em situações que me 

quer chamar à atenção… (…) Se calhar, ela ficou assim um bocadinho 
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mais à defesa do que estava dantes. (…) Não é muito suscetível a 

críticas. (E12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posição do pai face à 

doença materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

…  nessa altura, o meu pai… Ele ‘tava um bocado afastado, porque ele 

não sabia como lidar, digo eu, hoje, que era isso… (…) e a minha 

relação com ele desfaleceu um bocadinho… (…) … mas fez-me 

perceber que, às vezes, a melhor forma de lidar com as coisas é olhar 

para elas de frente. (…) Sinto que o meu pai, na altura, e afastou e ela 

também se foi abaixo por causa disso. Sabia que ela não sentia aquele 

apoio fundamental. (E1) 

 

E o meu pai não consegue estar parado e então notou-se muito (…) a 

minha mãe é que tinha a doença, mas o meu pai é que aparentava estar 

doente. Porque o meu pai foi-se muito abaixo, não pela minha mãe ter 

doença, mas sim pelo estar fechado em casa e não ter nada que fazer e 

não puder trabalhar… (E9) 

 

 

 

 

Alterações na 

proximidade 

emocional 

 

 

 

 

 

----------------------- 

A aproximação familiar… Éramos assim um bocadinho distantes… 

(…) Hoje em dia, somos muito mais chegadas, sim. (E1) 

 

Os meus pais ainda mais ficaram… Eles nunca se deram muito bem, 

mas ainda mais separados ficaram (…) Notei mais esse distanciamento 

e notei mais. (E2) 

Mas nós as três somos… Até hoje, quase melhores amigas. ‘Tamos 

sempre no… É um apoio constante. (E18) 

Melhorias na 

comunicação 

familiar 

 

----------------------- 

… e em termos de… Compreensão uns com os outros, acho que… 

Dialogamos melhor e já não há tantas confusões. (E5) 

 

 

Alterações na 

configuração familiar 

 

 

----------------------- 

Era eu, a minha mãe, a minha irmã mais nova e o meu pai. E portanto, 

acho que o ciclo se fecha obrigatoriamente sobre nós próprios e há 

muito uma necessidade de cuidar da pessoa que está doente. Essa é a 

grande alteração (…) Nós deixamos de ser os cuidados e passamos a 

ser os cuidadores, os filhos naturalmente são os… As pessoas que são 

cuidadas numa casa, não é? (E11) 
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Os meus avós vieram cá para casa… (…) Isso desregulou um 

bocadinho o sistema. Não estávamos habituados a estar todos cá… 

(E16) 

 

Senti também que, após o diagnóstico da minha mãe, fiquei muito mais 

como uma segunda mãe para a minha irmã (…) (E18) 

 

 

 

 

 

Alterações na gestão 

de rotinas e tarefas 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

A minha mãe não pode, por causa dos esforços que tem que fazer e 

isso… (…) Por exemplo, comecei a cozinhar mais, ajudar mais, lavar 

a louça… (E8) 

Portanto, aí acabou por ficar as coisas um bocadinho mais 

direcionadas para mim. (…)  Eu ficava em casa com a minha irmã ao 

fim-de-semana, passávamos o fim-de-semana as duas em casa, eu 

cozinhava ou que tivesse de ser ou a minha mãe deixava sopa ou o que 

tivesse de ser para o almoço. E depois, para o jantar, às vezes, ela saia 

tarde, portanto eu acabava tomar um bocado conta da situação. (E10) 

 

Agora, obviamente, ‘tamos mais cuidadosos com a saúde, com o que é 

que comemos, com… Sempre estar a treinar o mais possível também, 

para nos mantermos mais saudáveis. (E18) 

 

 

Mudanças a nível 

financeiro 

 

 

----------------------- 

… notei diferença a nível financeiro. (…) Não que estivesse a passar 

dificuldades, mas com os meus pais fechados e com eles tendo muitas 

despesas, eu achei por bem arranjar um part-time. (E9) 

 

 

 

 

Adaptação à 

doença 

 

 

 

 

 

 

Recursos internos 

 

 

 

 

Estratégias de coping 

 

 

 

Aceitação e 

normalização da 

nova realidade 

… foi difícil de lidar, mas ao mesmo tempo, tive que aceitar, porque 

não havia outra opção. (…) E pronto, para um filho que é novo e que 

não percebe muito disso, à partida, é um bocado complicado, mas 

depois acabei por conseguir lidar e inclusive até cortei o cabelo à 

gillette para a minha mãe não se sentir sozinha… (E9) 

Eu, na altura, reagi com alguma objetividade, tipo, é o que é, como a 

minha mãe disse (…) … eu lido tão facilmente com isto, facilmente ou 

de forma objetiva, que se calhar é uma máscara… (…) Porque, de 

facto, sempre foi normal. É muito estranho, isto é uma defesa, 

naturalmente, não é, é nossa, é da nossa família… Sempre falamos das 
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coisas e, se calhar, o meu pai, naturalmente, ou a minha mãe ou a 

minha irmã não vivem isto assim exatamente como eu. Na prática, sim, 

sempre foi tudo muito normalizado. (…) Foi uma estratégia. (E11) 

 

… foi mais numa fase inicial do choque, porque, depois, normalizamos 

a situação. (…) … depois, de alguma forma, conseguimos adaptar bem 

e manter as rotinas, por isso… (E20) 

 

 

 

 

Distanciamento 

relativamente ao 

problema 

… eu tentei sempre arranjar maneiras de não pensar no assunto. (…) 

… tentei sempre não mostrar o que ‘tava a sentir… (E3) 

 

Então, a minha maneira de lidar voltar a que era a ser pré-doença, foi, 

tipo, deixei de ligar todos os dias. Passei a ligar de dois ou três dias, 

uma vez por semana ou houve ali umas semanas em que só liguei uma 

vez… Então, eu estava só a distanciar-me do problema, porque cada 

vez que eu lhe ligava, eu sentia-me, tipo, ansioso… (E6) 

 

E o cancro da minha mãe tinha um grau de risco 4 em 5, algo que eu 

já devo ter apagado da minha memória, na altura, porque isto sempre 

nos foi dito, mas eu não lembrava. Aliás, como eu já não me lembro da 

periodicidade das quimios e isso tudo… Eu tinha isso tudo na cabeça 

e foi-se tudo varrendo, por uma questão de proteção… (E11) 

 

 

 

 

Internalização da 

situação  

Não contei a ninguém na escola. (..) Acho que sempre lidei mais 

sozinha. (…) Fica muito aqui… Somatiza para o… (…) Então, andava 

doente, só… (E2) 

 

O assunto era meu e eu falava comigo e resolvia-o comigo… E ‘tava a 

arranjar estratégias para ultrapassar qualquer dúvida que me surgisse 

na altura. (…) … Eu consigo perceber que, muitos problemas que eu 

tenho, eu tendo a desconstruí-los internamente… (E13) 

 

Colocar-se no lugar 

da mãe 

Eu já sabia que ela era positiva e forte, mas ao passar por isto, ela ‘tá 

a ser muito, muito, muito forte. (…) A minha mãe aceitou muito bem e 

eu tenho muito orgulho nela. (E14) 



71 
 

… é uma coisa que eu se pudesse… Eu tirava dela e punha em mim, 

não é… Acho que todos pensamos assim… (E17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inibição na procura 

de suporte social 

E confesso que, de vez em quando, ia recebendo uma mensagem ou 

outra de algum amigo, algum conhecido que eu tenho lá, mas como eu 

disse, eu nunca quis dar asas ao que é a doença. (E9) 

 

Eu nunca fui contando às pessoas que isto estava a acontecer. Eu 

sempre tentei esconder um bocado… (…) Porque… É assim, depois as 

pessoas dizem o típico clichê… “Vai ficar tudo bem, vais ver que vai 

estar tudo bem, isso vai-se tudo resolver”, isso revoltava-me imenso. 

As pessoas não sabiam se ia ficar tudo bem, não sabiam qual é que ia 

ser o rumo da doença, não… (E10) 

 

Mas eu não creio que tivesse havido alguém, não sinto que durante esse 

tempo tenha tido uma âncora, alguém que eu sentia que desabafava 

sempre, não. (…) E a mim, parecia-me injusto eu ‘tar a chamar pessoas 

de fora para isto, não é? Este era um problema meu. (…) E que eu, n’é, 

percecionava que eu se eu partilhasse com os outros, eles nunca iam 

dar tanta importância quanto eu estava a dar e, portanto, para isso, 

nem sequer valia pena perguntar sobre isso. (…) … mas mesmo elas, 

eu sentia que havia um certo desconforto de perguntar, porque nestas 

situações nunca é fácil. Nunca e fácil perguntar, também nunca é fácil 

responder. (E13) 

 

 

 

 

Regulação emocional 

 

 

 

 

 

Fonte de suporte para 

a figura materna 

Porque eu sabia que a minha mãe não estava bem, precisava de mim, 

acima de tudo, que não me fosse abaixo… Porque se eu fosse abaixo, 

quem é que nos puxava para cima? (…)“Olha, mãe, nasceu o dia, ‘tá 

cá o sol outra vez. Força nisso, ‘bora para a frente”. (E10) 

 

À frente dela, eu nunca choro, tenho os meus momentos, claro, mas eu 

tento sempre animá-la, tento sempre dizer “não te preocupes que isto 

vai correr bem, tu és nova, há 95% de chances de te curares disto”, 

pronto… (E17) 
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Preocupação com o 

impacto das suas 

emoções na família 

Sim, porque mesmo que fosse algo mais complicado, não me servia de 

nada ‘tar a chorar pelos cantos, não ajudava em nada, por isso… (…) 

Porque já bastava… (…) Não queria ser mais um peso. (E12) 

 

Reflexão acerca do 

impacto do 

conhecimento do 

diagnóstico 

Acho que também tive essa sensação, de por um lado arrependimento 

(…) Por outro, alívio de “ah, pá, quer dizer, eu não tive muito stress 

do que o que é ter uma mãe com cancro”, por um lado, no momento. 

(…) Teve aquela revoltazinha de ela não me ter contado, mas isso 

depois passou. (E2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos externos 

 

Comunicação aberta 

família-escola 

 

 

----------------------- 

…  mas tinha uma diretora de turma, na altura, que soube que eu disse-

lhe e tive um acompanhamento espetacular e as minhas notas 

acabaram por subir, porque os professores que eu tinha eram 

realmente bons professores… (E1) 

 

 

 

 

 

Relação com a 

equipa médica 

 

 

 

 

 

----------------------- 

Uma enfermeira (…) dá muita atenção, ‘tá sempre muito preocupada… 

(…)… eu acho que essa enfermeira foi uma bênção também ter 

aparecido… (E15) 

 

Uma era fisioterapeuta da minha mãe, não é família, família, mas é 

quase que fosse. Ela ajudou a minha mãe tanto com… Fisicamente, 

tanto como mentalmente, para não, depois, ter medo das cicatrizes. 

(E18) 

 

 

 

 

 

Suporte social 

 

 

 

 

 

 

 

Suporte familiar 

E a minha família foram sempre… Tudo o que nós precisávamos, eles 

‘tavam prontos sempre… (E3) 

 

Eu acho que foi mais importante a relação com a minha irmã, (…) Nós 

queríamos as duas ajudar uma a outra, estávamos as duas a passar 

exatamente pelo mesmo. (…) … eu e a minha irmã é que fomos o grande 

suporte uma da outra. (E4) 

Sempre foi uma grande parceira. Não sei como é que ia ser, se não 

tivesse o meu pai ou se ele não me tivesse a mim, porque foi mesmo 

muito muito importante para esta situação. (E11) 
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A minha mãe, porque falávamos abertamente do assunto, apesar de 

também não falarmos muito… (E20) 

 

Companhia de um 

animal de estimação 

E acho que foi muito importante. As pessoas não têm noção disso, mas 

um animal de estimação une imenso as pessoas. (…) É muito estranho, 

mas os animais de estimação são muito importantes nestas situações, 

eu senti muito isso. (E11) 

 

 

 

Suporte do grupo de 

pares 

Mas, sem dúvidas, as minhas amigas que, na altura, estavam sempre lá 

para mim e por muito que elas não soubessem aquilo que eu estava a 

passar, faziam por entender… (E1) 

 

Sim, o meu namorado, sem dúvida. (…) Portanto, é a única pessoa com 

quem eu sou verdadeiramente eu e que digo aquilo que penso em 

relação a tudo isto… (E17) 

 

Motivos para uma 

melhor receção do 

diagnóstico 

 

Preparação para um 

possível diagnóstico 

 

 

----------------------- 

…  não foi um choque, porque eu já sabia que… Porque a minha mãe 

dizia que algo não estava bem, que a minha mãe ia ao médico várias 

vezes (…) Como eu já tinha sido preparada, já não… “Ó meu Deus e 

agora? O que é que vamos fazer?”. (E1) 

 

 

 

 

 

Naturalidade com 

que o diagnóstico foi 

transmitido 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

… a minha mãe, pronto, acalmou-me um bocadinho. Disse que ainda 

estava numa fase inicial e que ia ser operada e que depois ia ficar tudo 

bem. Pronto, a dizer essas coisas (…) E pronto, aceitei e acho que lidei 

melhor por causa disso. (E7) 

 

Mas ela falou para mim de uma forma calma, disse que ia correr tudo 

bem, que ia lutar para vencer o cancro e para não me preocupar. (…) 

… mas ao mesmo tempo, lá está, não foi um momento que eu tenha 

sentido que perdi o chão, por exemplo, que algo de mal ia acontecer, 

porque, da maneira que ela me contou, de alguma forma deu-me algum 

conforto e esperança que ia correr bem. (E20) 

Estádio e gravidade 

da doença 

 

----------------------- 

Como também, pronto, não era um grau tão avançado, isso também me 

descansou um bocadinho… (E1) 

 

Início do processo de 

tratamentos 

 

 

----------------------- 

Mas sinto que, de facto, depois ser, portanto, oficial e dela começar, 

efetivamente, a fazer tratamentos… Eu sinto que, para mim, tenha feito 
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uma grande mudança que eu tenha encarado as coisas com melhores 

olhos. (E13) 

 

Forma como a mãe 

lidou com a doença  

 

----------------------- 

… mas a minha mãe sempre me passou uma forma tão positiva de ver 

a doença. (…) Acho que, se não fosse a forma positiva como ela lidava 

com isso, eu nunca tinha conseguido também lidar com isso. (E4) 

Mas ver a minha mãe tão positiva… (…)Acaba por ser um alívio… 

(E14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos-chave 

para a adaptação à 

doença 

 

 

 

 

Comunicação 

familiar aberta 

 

 

 

 

 

----------------------- 

Eu acho que o mais importante é a comunicação. Eu acho que, se não 

tivesse havido comunicação, nenhum de nós teria sabido como lidar 

com as coisas. E foi importante a comunicação, porque foi através dela 

que eu sabia que a minha mãe estava, não só, em boas mãos, como ela 

estava bem. (…) Acho que a comunicação e a partilha são, sem dúvida, 

cruciais, porque nos mantém próximos da situação… (E1) 

 

… sem dúvida, o termos sido sempre muito conversadores. Nunca se 

deixou de se dizer cancro na minha casa ou falar-se de tudo. (E11) 

 

Amor partilhado 

entre o núcleo 

familiar 

 

 

----------------------- 

O amor na família é muito importante, porque é isso que faz com que 

nos preocupemos uns com os outros. E se isso não existisse, terei sido 

muito mais difícil à minha mãe, para ultrapassar, após o diagnóstico, 

e teria sido muito mais difícil para nós… (E1) 

O amor pela minha mãe, o amor que eu tenho por ela, pela minha irmã. 

Foi isso, foi isso que me fez seguir, foi isso que me fez adaptar… (E10) 

 

 

 

 

Pensamento positivo 

 

 

 

 

----------------------- 

Eu acho que é sermos positivos (…) Se ele for tratado no momento 

certo, as coisas correm bem e temos imensos casos de sucesso. Acho 

que é deixarmos de ver o lado mau, passarmos a ver o lado bom. Nós 

só vemos falar pessoas que morreram de cancro e as pessoas que 

sobreviveram de cancro? Nunca se fala sobre isso. (…) E não nos 

deixar ir abaixo, porque é só uma etapa, é só uma fase da nossa vida. 

(E4) 

Posição realista e 

focada no presente 

face à doença 

 

----------------------- 

… é falarmos da doença sem algum tipo de problema. Não é dizer um 

mal ruim ou o que seja, é dizer cancro, porque nós também dizemos 

gripe e a gripe, há uns anos atrás, era a pior coisa que existia. (E4) 
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E acho que para mim foi muito importante eu perceber, “ok, ‘tá 

acontecer, mas eu tenho a certeza que a minha mãe vai conseguir 

ultrapassar isto e dentro do que me é possível fazer, eu vou ajudá-la”. 

(E16) 

 

Melhorias na saúde 

da figura materna 

 

----------------------- 

Quando notei que ela começou a ganhar peso, também foi bastante 

importante. (…) E quando ela foi para casa, depois de ficar, já com 

melhor aspeto e tudo mais, vê-la a fazer coisas. Vê-la a fazer coisas. 

(…) Essa normalidade, esse ritmo… Eu já… Foi aspetos 

motivacionais… (E2) 

 

 

Ajustes e 

manutenção do 

funcionamento 

familiar e pessoal 

 

 

 

 

----------------------- 

E continuarmos, efetivamente, a fazer a nossa vida… A nossa vida com 

alguns ajustes. (…) E portanto, não deixamos de fazer as coisas (risos), 

porque ela estava a ser alimentada e tudo. Ela viveu o que ela quis 

viver. (E11) 

 

A vontade dela, de querer superar esta situação, de voltar a trabalhar, 

a trazer o seu sustento para casa e ajudar o meu pai… (E19) 

 

 

 

 

Suporte familiar e 

social 

 

 

 

 

 

----------------------- 

Mas foi isso, senti que ela estava apoiada, quando me perguntavam por 

ela, por exemplo, era uma coisa que, para mim, ajudava... (E2) 

 

O apoio dos meus pais, mesmo de família, pronto, dos meus avós, os 

meus tios, as minhas primas. Lá está, sempre fomos uma família muita 

unida, por isso, ajudaram-me bastante nesse sentido. E depois mesmo, 

lá está, os meus amigos, os pais dos meus amigos ‘tavam sempre a 

preocupar-se comigo e com a minha irmã e com os meus pais. (E7) 

 

 

 

 

 

Apoio psicológico 

 

 

 

 

 

----------------------- 

Acho que é existir mais apoio psicológico. Eu senti que a minha mãe 

não teve o apoio necessário. A minha mãe, se não tivesse uma boa 

capacidade de lidar com aquilo que acontecia, eu sentia que ela ia 

totalmente abaixo. A nível de autoestima, era muito importante ter 

alguém a olhar por isso, principalmente nas mulheres, principalmente 

no cancro da mama, em que… Quando as mulheres se veem sem uma 

parte que é tão feminina… O cabelo, que é uma coisa também tão 

feminina… Todos os cancros são maus e todos eles têm a sua parte 
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negativa, mas este para uma mulher… Eu acho que tem mesmo muito 

significado. (E4) 

 

 

 

 

 

Adquirir informação 

correta acerca da 

doença 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

Depois, eu acho que, acima de tudo, nós ficarmos bem informados 

sobre o assunto, mesmo, e de, se calhar, pelo menos para mim resultou 

muito bem, foi tentar perceber o como é que as células cancerígenas 

são originadas, como é que se isso acontece no corpo, como é que a 

quimioterapia, a nível biológico, atua… Porque é que as coisas 

acontecem, porque é que o cabelo cai, não é? E, para mim, ajudou-me 

muito, porque pareceu-me… Porque pareceu-me processos reais, 

processos que resultavam e fez-me entender que as probabilidades e se 

resultar eram coisas científicas e eram coisas que haviam provas… 

Eram coisas quase naturais de acontecer e isso descansou-me muito 

mais… (E13) 

 

Resiliência 

individual 

- 

---------------------- 

E depois, apesar de tudo, sei que tenho uma capacidade de resiliência 

muito grande e acho que isso permite transportar um pouco para os 

outros membros da família… (E17) 

 

 

Consumo de 

substâncias 

 

 

----------------------- 

No início, eu saia muito de casa para fumar erva. E fumava muito, 

fumava muito principalmente depois do diagnóstico, depois fui 

acalmando à medida que a ansiedade foi diminuindo… (…) Isso 

ajudou-me a lidar, pelo menos no início… (E6) 

Realização de 

atividades lúdicas 

 

----------------------- 

Ler. Eu gosto muito de ler e li quatro livros (…), que me ajudaram a 

pôr as coisas em perspetivas. (E6) 

 

 

 

 

 

 

 

Utilização de 

tecnologias 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

… as tecnologias ajudam muito. Por exemplo, todo…. E agora 

mantivemos, por acaso, mesmo depois da morte da minha mãe… (…) 

Tipo um calendário partilhado… (…) … tu consegues criar um meeting 

e depois consegues enviar para a família toda. A minha mãe, todas as 

consultas que ela tinha, todos os tratamentos e todas as vezes que ela 

se tinha de deslocar… Eu, a minha irmã e o meu pai e ela estávamos 

naquele meeting e, portanto, nunca ninguém se esquecia de 

garantirmos que havia alguém para a levar. E portanto, isso foi sempre 

muito importante para lidar com a doença, de uma forma prática… 

(E11) 
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Aspetos 

importantes a 

reter desta 

experiência 

 

 

 

 

 

 

Atenção redobrada 

com a saúde 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

…  para além de toda a dor que sentimos, acho que ele, o cancro, nos 

trouxe um alerta para o futuro. (…) Para termos cuidado connosco. É 

assim, no caso da minha mãe, não foi falta de atenção, porque ela 

regular nos seus exames, mas precisamente por isso devemos estar 

muito atentas… (E10) 

 

Eu, às vezes, sou um bocado desleixada em, sei lá, marcar consultas e 

devia fazer mais frequentemente, porque se a minha mãe não tivesse 

feito tao frequentemente, talvez não teria corrido tão bem como 

correu… (E12) 

 

 

 

 

 

 

Posição da figura 

materna face ao 

cancro 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

Ela deu-me o exemplo e uma coisa que guardo de importante é a 

história de que um diagnóstico não é uma sentença… (E2) 

 

E depois, o que eu guardo foi… É do sorriso incrível que a minha mãe 

tinha todos os dias, sempre que nós íamos lá visitar… E o sentimento 

que ela dizer que estava tudo bem e que ia estar tudo bem. (…) 

Irradiava mesmo alegria. E acho que isso deu-me uma segurança 

quanto a eu começar a relativizar muitos problemas meus, (…) no 

sentido de eu pensar “ok, ‘tá errado, mas há de tudo ficar bem” e acho 

que essa esperança foi, depois, uma coisa que acabou por ser incluída 

na minha personalidade e que, depois, acabou por se estruturar no meu 

modo do dia-a-dia… (E13) 

 

 

 

 

Importância de um 

confronto direto com 

a doença e possíveis 

situações futuras 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

… as coisas acontecem e tu só tens que lidar com elas… (…) É algo 

que… O que tu podes controlar é a maneira como reages às situações 

difíceis, não as situações em si. Isso acho que foi uma lição valiosa. 

(E6) 

 

A maneira como lidar a receção da notícia, porque não adianta 

estarmos… Não adianta estarmos muito preocupados ou ficarmos 

nervosos ou tristes… Porque não se sabe o que a pessoa vai passar no 

futuro (…) Conseguirem assimilar mais informação neste tema, 

assimilar mais informação… Quanto mais ouvirem informação ao 
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longo do tempo, assim… Ao estar mais informada, não corre os riscos 

de… (…) … passar um mau bocado por causa da situação… (E19) 

 

 

Importância de 

manter uma postura 

positiva face à 

doença  

 

 

 

----------------------- 

…  isso da questão da positividade das pessoas face às doenças. Acho 

que é mesmo muito importante. (E11) 

 

Olha, guardo que devemos ter sempre esperança, que enquanto há 

vida, há esperança, sempre. (…) Fico estúpida a pensar, “como é que 

eu dei importância a uma coisa assim se agora tenho isto à frente?”, 

percebes? É pensar, “eu era tão picuinhas em certas coisas e 

agora…”, é isso. É assim, eu creio de tudo se leva um lado positivo das 

coisas… (E17) 

 

 

 

 

 

 

Crescimento pessoal 

e familiar 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

Cresci, acho que passei a ver a vida assim de uma forma diferente, 

porque, lá está, num momento estamos bem e no outro pode mudar 

tudo. (E3) 

 

Eu acho que foi uma coisa boa, porque eu sentia que a nossa família 

estava um bocadinho a despedaçar-se, assim aos pouquinhos… (…) 

Ninguém ligava muito e depois disto, acho que tivemos todos muito 

mais cuidado na maneira como falamos com ela, principalmente. (…) 

Eu acho que, depois disto, mudamos todos de atitude e, se calhar, foi 

isso que nos fez mudar também… E a ela. (E15) 

 

 

 

Valorização do 

suporte familiar e 

social  

 

 

 

 

----------------------- 

… olhar para as pessoas que estão à nossa volta e ter a certeza que 

vamos ver essa força, porque é nessas pessoas que está aquilo que nós 

precisamos para conseguir avançar. (E1) 

 

Eu acho que o mais importante é sempre saber que a família é para 

sempre. (…) Aquela ponte forte que vais, pronto… Que é uma coisa que 

podes sempre estar aí a depender e sempre pensar que faz-te bem, faz-

te rir, faz-te sorrir e pronto. (E18) 

 

Gratidão pela vida e 

pelas relações 

 

----------------------- 

… a vida sofreu uma volta de 360 graus e foi também um chamar a 

atenção para aquilo que realmente é a vida. (…) Porque hoje estamos, 

amanhã podemos não estar… (E1) 
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Ver que a vida muda de um momento para o outro e então temos que 

aproveitar o tempo que temos… (…) O presente, principalmente… (E3) 

 

O quanto a nossa vida é pequenina e o quanto tudo passa muito rápido 

e o quanto é preciso nós aproveitarmos mesmo enquanto temos as 

pessoas ao nosso lado, para se lhe dar o devido valor. Acho que nós 

perdemos muito tempo com coisas que não fazem assim tanto sentido. 

É como agora, com o corona(vírus), não é… Estamos fechados em casa 

e passo o tempo com a minha mãe e valorizo imenso isso, porque já 

estive numa situação em que, se calhar, não podia estar com ela e 

agora… (…) Fico super agradecida por puder passar estes dias todos 

com ela. (E16) 


