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A psico-oncologia é definida pelo estudo e prática dos aspectos psicológicos 
e psiquiátricos do câncer – um campo que aborda a resposta psicológica dos 
pacientes, dos familiares e dos médicos ao câncer, assim como os fatores psi-
cológicos, comportamentais e sociais que influenciam o risco, a detecção e a 
sobrevivência a essa doença.1

Do ponto de vista histórico, vale lembrar que, desde a Antiguidade, o câncer 
tem sido associado a estados emocionais, embora apenas em nossos dias essa 
associação tenha adquirido maior clareza, bem como a necessidade de combi-
nar o tratamento oncológico com cuidados psíquicos.2

A psico-oncologia surgiu por volta dos anos de 1970, nos Estados Unidos, 
como uma subespecialidade dentro da oncologia, da psiquiatria e da medi-
cina psicossomática,1 quando caiu a barreira para revelar diagnósticos e foi 
possível falar sobre câncer de maneira menos preconceituosa e fatalista.3  
Jimmie Holland, fundadora e presidente de honra da International  
Psycho-Onchology Society (IPOS), propôs a seguinte definição para esse 
campo de ação:2

Psico-oncologia é uma subespecialidade da oncologia e procura estudar duas 
dimensões psicológicas presentes no diagnóstico do câncer: (1) o impacto do 
câncer no funcionamento emocional do paciente, de sua família e dos profis-
sionais envolvidos em seu tratamento; (2) o papel das variáveis psicológicas e 
comportamentais na incidência e sobrevivência do câncer. 

A HISTÓRIA DA  
PSICO-ONCOLOGIA 1 

2019_Cordas_Capitulo01.indd   1 19/09/2019   10:38:25



2 Cordás, Soares & Fraguas Jr. (Orgs.)

Pesquisas psicossociais e psiquiátricas no câncer começaram a ser realiza-
das em 1975 durante uma reunião de um pequeno grupo de investigadores no 
Texas, Estados Unidos, para a primeira conferência nacional de pesquisa sobre 
psico-oncologia. Esse evento abordou uma barreira existente naquela época, 
a falta de instrumentação para medir quantitativamente sintomas subjetivos, 
como dor, ansiedade e depressão, em pacientes oncológicos.3

Grupos terapêuticos de pacientes em psico-oncologia foram desenvolvidos 
a partir de 1980 na Califórnia, onde D. Spiegel e F. I. Fawzy foram pioneiros com 
vários projetos de pesquisa clínica.4 A American Cancer Society (ACS) apoiou 
a pesquisa nesta área e patrocinou várias conferências, nas quais instrumentos 
foram desenvolvidos para medir quantitativamente esses sintomas.3

Ainda na década de 1970, um grupo de psiquiatras desenvolveu serviços clí-
nicos nessa área: um programa de treinamento de pós-graduação compreen-
dendo experiências didáticas e clínicas para psiquiatras e psicólogos; uma 
iniciativa de pesquisa em colaboração com esta mesma sociedade (ACS) e o 
National Cancer Institute. Essa iniciativa foi crucial para o desenvolvimento 
e estabelecimento da psico-oncologia no mundo. O Quadro 1.1 sumariza 
os principais avanços no tratamento do câncer e os cuidados psicológicos/
psiquiátricos dos anos de 1800 a 2000.3

No Brasil, o movimento da psico-oncologia surgiu a partir de encontros de 
profissionais da saúde em eventos voltados para o desenvolvimento da área, 
sendo que o Primeiro Encontro Brasileiro de Psico-Oncologia foi realizado no 
ano de 1989, em Curitiba.5

QUADRO 1.1 | Principais avanços no tratamento do câncer e cuidados 
psicológicos/psiquiátricos 

Década Avanços no tratamento do câncer Cuidados psicológicos/psiquiátricos

1800 Alta mortalidade consequente  
de doenças infecciosas; surtos 
de tuberculose.

Tratamento de câncer desconhecido

Introdução da anestesia (1847) 
e assepsia.

Problemas psíquicos tratados de  
forma isolada em retiros e asilos.

Início dos esforços para introdução 
da psicologia na medicina (1850).

(Continua)
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QUADRO 1.1 | Principais avanços no tratamento do câncer e cuidados 
psicológicos/psiquiátricos (Continuação)

Década Avanços no tratamento do câncer Cuidados psicológicos/psiquiátricos

1900-
1920

Primeiros resultados satisfatórios 
em cirurgias de remoção em 
estágios de câncer prematuros.

Radiação como cuidado paliativo.

Fundação da American Cancer 
Society – ACS (1913).

Primeira unidade psiquiátrica em um 
hospital geral em Albany, Nova Iorque.

Abordagem psicobiológica 
de Adolf Meyer.

Abordagem psicofisiológica 
para doenças, por Cannon.

1930 Nascimento do National Cancer 
Institute e International Union 
Against Cancer (1937).

Início das pesquisas para 
tratamento do câncer.

Desenvolvimento de alas hospitalares 
voltadas para psiquiatria e psicologia 
financiadas por doações da Fundação 
Rockefeller.

1940 Testes de tratamento com 
mostardas nitrogenadas, 
desenvolvidas na Segunda 
Guerra Mundial.

Primeiras regressões de tumores 
leucêmicos por tratamentos 
controlados.

Movimento psicossomático  
com orientação psicanalítica.

Buscas por variáveis externas 
e possíveis causas do câncer.

Primeiro estudo sobre tristeza 
aguda por Lindemann. 

Função dos trabalhadores sociais 
definida nos Estados Unidos; 
importante papel no cuidado  
com o câncer.

1950 Início da quimioterapia – primeira 
cura por medicamentos de um 
câncer de placenta (1951).

Melhoria das técnicas de radiação.

Primeiros trabalhos voltados às reações 
psicológicas do câncer (1951-1952).

Psiquiatras favorecem revelar 
diagnóstico de câncer.

Abordagem biopsicológica-social  
por Engel e seu grupo em Rochester, 
Nova Iorque.

Primeira unidade psiquiátrica fundada 
em Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center (MSKCC) por Sutherland (1951).

Feigenberg em Karolinska usa 
abordagem psicanalítica com a morte.

(Continua)
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QUADRO 1.1 | Principais avanços no tratamento do câncer e cuidados  
psicológicos/psiquiátricos (Continuação)

Década Avanços no tratamento do câncer Cuidados psicológicos/psiquiátricos

1960 Combinação de tratamentos 
possibilita a sobrevivência  
de crianças com leucemia e  
doença de Hodgkin.

Primeiros hospícios.

O tabaco é relacionado ao câncer  
de pulmão.

Kubler-Ross desafia o tabu sobre a não 
comunicação com paciente em fase 
terminal.

Relatório da Surgeon General sobre 
câncer de pulmão em fumantes; 
estudos comportamentais sobre 
fumantes.

1970 Plano Nacional do Câncer (1972)  
com psicossociologia em pauta.

Protocolo de consentimento 
informado e aumento da autonomia 
do paciente.

Dois grupos cooperativos: Cancer 
and Leukemia Group e European 
Organization for Research in the 
Treatment for Cancer estabeleceram 
comitês para estudos de qualidade 
de vida e assuntos psicossociais.

Suporte governamental para  
estudos psicossociais.

Primeiros estudos sobre comorbidades 
psiquiátricas no câncer.

Primeiras conferências para  
psico-oncologia (1975).

Journal Psychosocial Oncology  
é publicado.

1980 ACS auxiliou no desenvolvimento  
da psico-oncologia financiando 
quatro conferências relacionadas  
a pesquisas de métodos.

Food and Drug Administration (FDA) 
estipula mudanças na qualidade 
de vida, assim como proíbe a 
aprovação de novos agentes 
anticancerígenos (1985).

Comitê da ACS estabelecido  
para pesquisa psicossocial (1989).

Desenvolvimento de melhores 
analgésicos e antieméticos.

Iniciativas sobre dor para  
o público e educação profissional.

Fundação da American Society of 
Psychosocial & Behavioral Oncology/
Aids (1986).

Psicólogos contribuem para pesquisas 
clínicas sobre o câncer.

Desenvolvimento da 
psiconeuroimunologia.

Publicação do Handbook of 
Psychooncology (1989).

(Continua)
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QUADRO 1.1 | Principais avanços no tratamento do câncer e cuidados 
psicológicos/psiquiátricos (Continuação)

Década Avanços no tratamento do câncer Cuidados psicológicos/psiquiátricos

1990-
2000

Identificação de bases genéticas de 
vários cânceres e terapia genética.

Terapias imunológicas (anticorpos 
monoclonais, transplantes 
alogênicos).

Quimioterapia combinada.

Citocinas para suporte medular 
durante quimioterapia.

Melhora da radioterapia 
(braquiterapia).

Laparoscopia.

Primeira diminuição da 
mortalidade do câncer.

Journal Psycho-Oncology é publicado.

Melhores práticas para cuidados 
clínicos voltados aos tratamentos 
psicossociais (1998).

Estudos sobre casos psicológicos 
associados com risco genético.

Desencadeamentos psicológicos  
por terapias imunológicas – uso de 
células-tronco.

Primeiro departamento sobre 
Psychiatry and Behavioral Sciences 
estabelecido no MSKCC (1966).

Pesquisa avança focada em aspectos 
comportamentais para prevenção  
do câncer.

Fonte: Adaptado de Holland.3

No III Encontro e I Congresso Brasileiro de Psico-Oncologia realizado em 
São Paulo, em 1994, fundou-se a Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia 
(SBPO). 

O aumento pronunciado e crescente de pacientes informados sobre diag-
nósticos de câncer trouxe a necessidade do desenvolvimento e o investimento 
na psico-oncologia, com ênfase na melhoria dos cuidados paliativos e geren-
ciamento da dor. O Quadro 1.2 traz, de forma prática, as possibilidades de 
atuação da psico-oncologia, destacando-se quatro níveis de intervenção.6

Pesquisas exploratórias sobre a epidemiologia de transtornos psiquiátricos 
comórbidos que, na maioria das vezes, complicam os cuidados com o câncer, 
revelaram que as principais comorbidades do câncer são síndromes depressi-
vas, transtornos de ansiedade e delirium,3 que se relacionam com o câncer em 
si ou com o tratamento dele.1
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QUADRO 1.2 | Atuação da psico-oncologia

Nível Intervenção Inclui

1. Primário Visa atuar sobre 
três pontos 
principais:  
estilo de vida 
do indivíduo, 
estresse diário e 
comportamento 
alimentar.

 • Estimular mudanças de atitudes e 
comportamentais que facilitem o aparecimento  
de estilos de vida saudáveis. 

 • Promover o reconhecimento do papel de políticas 
econômicas, sociais, psicológicas e educacionais  
no estilo de vida da população.

 • Educar a população para reconhecer e lidar com 
o estresse da vida diária, ou seja, orientá-la 
para perceber quando, de fato, começa a ficar 
sobrecarregada física ou emocionalmente no  
seu dia a dia.

 • Instruir a população, no sentido de desenvolver 
estratégias adequadas para lidar com situações 
estressantes do ciclo vital, como, por exemplo,  
a morte e a velhice. 

 • Impulsionar a mudança de hábitos alimentares.

2. Secundário Diz respeito à 
educação para 
a detecção do 
câncer.

 • Informar a população em geral, bem como  
a de alto risco, sobre os procedimentos preventivos 
de diversos tipos de câncer.

 • Promover a aquisição de hábitos periódicos  
e sistemáticos de detecção precoce.

 • Treinar profissionais de saúde pública para  
melhor informar e lidar com a população em  
geral e com a de alto risco.

 • Analisar os fatores psicológicos e sociais 
responsáveis pela não adesão a programas 
preventivos.

 • Divulgar estratégias que facilitem a automatização 
de procedimentos preventivos aprendidos pela 
população em geral.

(Continua)
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QUADRO 1.2 | Atuação da psico-oncologia (Continuação)

Nível Intervenção Inclui

3. Terciário Refere-se às 
intervenções 
que deverão 
ser realizadas 
durante o 
tratamento.

 • Levar o indivíduo portador de câncer a aderir às
prescrições de tratamento, da melhor maneira
possível, ou assumir conscientemente as
consequências e os riscos de não aderir.

 • Promover o conhecimento de técnicas de
enfrentamento psicológico (coping) em indivíduos
diagnosticados com câncer de diferentes tipos
e em diferentes estágios da doença.

 • Propor o treinamento de profissionais de saúde
para lidar melhor com indivíduos portadores de
câncer e suas famílias, bem como o treinamento
em técnicas de enfrentamento, para lidar de forma
eficiente com a depressão do próprio profissional
e sua ansiedade diante do câncer.

 • Colaborar em vários tipos de resolução de 
problemas relevantes ao contexto de tratamento 
do câncer, como a comunicação do diagnóstico ou 
a preparação para a morte com pacientes terminais.

 • Contribuir para a solução de problemas
potencialmente modificáveis por meios
psicológicos: náuseas e vômitos antecipatórios,
devido aos tratamentos médicos prescritos, dor,
ansiedade, depressão e insônia.

4. Terminal Os objetivos 
são inúmeros 
e podem 
abordar os 
mais diferentes 
aspectos 
presentes no 
contexto de 
morte da pessoa 
com câncer.

 • Atender às necessidades emocionais da pessoa,
considerando seus medos e sua ansiedade
diante do sofrimento, da deterioração física
e da iminência da morte.

 • Facilitar o processo de tomada de decisões e
resoluções de possíveis problemas pendentes,
como os que se referem à família, às finanças, etc.

 • Apoiar a família para lidar com as emoções
presentes no contexto de morte e separação.

 • Auxiliar a própria equipe de saúde, envolvida 
com a atenção ao paciente terminal, para que esta
possa lidar melhor com a frustração e os possíveis 
sentimentos de perda diante da morte desse 
paciente.

 • Colaborar para que o tratamento oferecido à
pessoa, em fase terminal, respeite sua dignidade
e produza sua qualidade de vida.

Fonte: Elaborado com base em Silva e Bervique.6
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Infelizmente, as comorbidades altamente prevalentes e potencialmente tra-
táveis – como as três citadas – ainda são subdiagnosticadas e subtratadas nos 
pacientes oncológicos. Desses transtornos, sabe-se que a prevalência é maior 
entre pacientes com doença avançada e mau prognóstico e que mais de dois 
terços dos transtornos psiquiátricos em pacientes com câncer são provenientes 
de transtornos de adaptação após o diagnóstico da doença.1

O diagnóstico do câncer requer do paciente uma rápida adaptação a notí-
cias catastróficas e gera, além do medo da morte, preocupações com relação a 
dependência, desfiguração, dor, incapacidade, abandono, situação financeira 
e rupturas nos relacionamentos e funções. 

A resposta inicial do paciente após o diagnóstico é caracterizada pelo choque 
e negação, cuja duração depende do paciente, do prognóstico, do tempo para 
início do tratamento e das possíveis complicações oriundas do tratamento.

Os pacientes tentam controlar seus níveis de sofrimento emocional 
enquanto tomam decisões cruciais sobre o tratamento. Nesse momento, a pre-
sença de um familiar ou amigo pode ajudar o processamento de informações 
importantes durante essa primeira fase. A segunda fase de resposta ao diag-
nóstico é caracterizada por um período de turbulência, com sintomas mis-
tos de ansiedade e depressão, irritabilidade, insônia, falta de concentração e 
incapacidade funcional. Esses sintomas geralmente começam a ser resolvidos 
com o apoio da família, de amigos e dos médicos, quando estes prescrevem o 
plano de tratamento. Durante a terceira fase de resposta, o paciente se adapta 
ao diagnóstico e tratamento e retorna às estratégias de superação, que são úteis 
na redução do estresse.1

Fatores sociais também refletem as atitudes da sociedade frente ao câncer 
e ao seu tratamento, bem como o conhecimento e as percepções da doença. 
O requisito legal de consentimento informado melhorou a comunicação entre 
médicos e pacientes sobre doenças, opções de tratamento e prognóstico.  
Para alguns pacientes, no entanto, essa informação cria um fardo adicional 
devido à consciência da gravidade de sua doença.1

Os fatores individuais que modulam a adaptação ao câncer são de cará-
ter intrapessoal, interpessoal e socioeconômico. Os fatores intrapessoais 
incluem estilo de personalidade preexistente, capacidade de enfrentamento, 
força do ego, estágio de desenvolvimento, impacto e significado do cân-
cer nessa fase da vida, o nível de apoio social obtido da família, amigos,  
status socioeconômico, entre outros. O nível socioeconômico mais baixo,  
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em particular, tem se mostrado uma barreira potencial para o acesso aos ser-
viços de saúde.7

A adaptação ao câncer está, portanto, relacionada às características da 
doença em si, como estágio da doença, localização, prognóstico, sintomas 
(incluindo dor), tipo de tratamento e impacto (tanto da doença quanto do 
tratamento) sobre a funcionalidade do paciente. Uma compreensão dos fato-
res que predizem a adaptação inadequada ao câncer em diferentes estágios 
da doença e o tratamento permite a identificação e a intervenção precoces de 
indivíduos em situação de vulnerabilidade.1

A quantidade e a variedade de pesquisas em psico-oncologia crescem 
rapidamente e incluem estudos que analisam o papel dos fatores sociais, 
psicológicos e comportamentais na prevenção do câncer, detecção precoce e 
sobrevivência, bem como estudos que exploram o impacto de intervenções 
terapêuticas sobre a qualidade de vida e os resultados relatados pelo paciente.

As contribuições da psiquiatria, medicina comportamental, psicologia da 
saúde, serviço social, enfermagem, aconselhamento espiritual, assim como 
as contribuições dos próprios oncologistas e dos pacientes, criaram, ao longo 
dessas quatro décadas, uma riqueza e diversidade de informações, modelos 
teóricos e abordagens para a pesquisa e para o cuidado clínico com o câncer.

Hoje, a psico-oncologia contribui para o cuidado clínico de pacientes e 
familiares, para o treinamento e a formação em gestão psicológica e para 
pesquisa colaborativa, que varia de assuntos comportamentais na prevenção 
do câncer ao manejo de transtornos psiquiátricos e problemas psicossociais 
durante o curso da doença.3
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