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MENTO1
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ENFERMO CON CANCER: LA EXPERIENCIA DE CRECER CON EL SUFRIMIENTO
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RESUMO: A interpretação da sensação dolorosa envolve não apenas aspectos físico-químicos da
nocicepção, mas também componentes sócio-culturais e particularidades do ambiente onde o fenômeno
é experimentado. A avaliação da dor deve ser sistemática, continuada e registrada com detalhes, visando
a implementação de medidas analgésicas e avaliação da eficácia terapêutica. Compreender o significado
da dor para o doente com câncer é o objeto desse trabalho que insere-se na tradição hermenêutica de
pesquisa norteada por pressupostos epistemológicos construtivistas e utiliza como método de análise as
representações sociais dos discursos de 10 doentes de ambos os sexos e variados tipos de câncer,
residentes numa cidade de São Paulo.
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ABSTRACT:The interpretation of the painful sensation involves not only the physic-chemical aspects
of the nociception but also the socio-cultural components and the environmental circumstances where
the phenomenon is experienced. The evaluation of pain should be systematic, continuous and recorded
in details, aiming for the implementation of analgesic procedures and the evaluation of the therapeutic
efficiency. Understanding the meaning of  pain for the cancer diseased is the objective of  this work,
which is within the hermeneutic tradition of researching guided by constructivist epistemological
conjectures, using social representations as method of analysis, the speeches of a group of 10 men and
women diseased with several types of  cancer, living in a city in São Paulo.
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RESUMEN: La interpretación de la sensación dolorosa envuelve no solamente aspectos físicos-
químicos de la nocicepción, sino también componentes socio-culturales y particularidades del ambiente
donde el fenómeno es experimentado. La evaluación del dolor debe ser sistemática, continuada y
registrada de forma detallada; señalando la implementación de las medidas analgésicas y la evaluación de
la eficacia terapéutica. Conocer y comprender el significado del dolor para el enfermo oncológico es el
objetivo de este trabajo que se insiere en la tradición hermenéutica de investigación orientada por
presupuestos epistemológicos constructivistas y utiliza como método de análisis las representaciones
sociales con 10 pacientes de ambos sexos y varios tipos de cáncer residentes de una ciudad de Sao Paulo.
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INTRODUÇÃO

Dentre os principais sintomas referidos e mais
temidos pelos doentes oncológicos a dor é um dos
mais freqüentes. Cerca de 3,5 milhões de pessoas con-
vivem com dor oncológica diariamente em todo o
mundo. Em 70 a 90% dos doentes com neoplasia
maligna a dor apresenta-se como sintoma principal1.
Estima-se que 10% a 15% dos doentes com câncer
apresentam dor de intensidade significativa nos casos
de doença inicial. Com o aparecimento de metástases,
a incidência da dor aumenta 25% a 30% e nas fases
muito avançadas da doença 60% a 90% dos doentes
referem dor de intensidade bastante expressiva; 50%
dos doentes sentem dores em todos os estágios do
câncer e 70% na doença avançada2.

Depois do medo de morrer, a dor é o segundo
sintoma mais temido pelo doente com câncer recen-
temente diagnosticado3. Estudos demonstram que a
dor é classificada, quanto à intensidade, como mode-
rada a severa em 50% dos doentes e como muito
severa ou intolerável em 30% dos mesmos1.

A dor evoca emoções e fantasias, muitas vezes
incapacitantes, que traduzem o sofrimento. A limitação
para execução das atividades diárias e o comprometi-
mento do ritmo do sono, apetite e lazer contribuem para
agravar o sofrimento dos que padecem de dor. Por isso
dor, de forma geral, é encarada pelo doente não somen-
te como um fator físico, mas emocional, social, espiritual
e financeiro somados ainda à ansiedade, depressão e se-
paração dos familiares. Alguns autores destacam o medo
da incapacidade, da desfiguração e da    morte e a preo-
cupação com as perdas materiais e sociais como com-
portamentos do doente com dor4-5.

A dor pode ser classificada em aguda ou crôni-
ca. A dor aguda apresenta função de alerta com boa
delineação temporal e em alguns casos, pode tornar-
se crônica. A dor crônica geralmente não possibilita
respostas neurovegetativas e pode ocorrer por fato-
res ambientais ou psicopatológicos, além de gerar in-
capacidade laborativa, alterar sono, apetite, vida afetiva
e humor4. As dores do câncer representam 5% das
dores crônicas. Geralmente são mal localizadas e têm
múltiplas causas que justificam sua ocorrência4. A dor
em 78% dos casos é produzida pela própria doença
(infiltração – invasão tumoral direta primária ou
metastática), em 19% ocorre por conta do tratamento
e em 3% está associada a outras causas1.

Considerando-se a subjetividade da dor, esta só
pode ser avaliada por meio do auto-relato e da ex-
pressão corporal sendo que a interpretação da sensa-

ção dolorosa envolve não apenas os aspectos físico-
químicos da nocicepção, mas também os componen-
tes sócio-culturais e as particularidades do ambiente
onde o fenômeno nociceptivo é experimentado6.

A avaliação da dor deve ser sistemática, conti-
nuada e registrada de forma detalhada, visando a com-
preensão e diagnóstico etiológico do quadro álgico
com implementação de medidas analgésicas e avalia-
ção da eficácia terapêutica. Para tanto, faz-se necessá-
rio compreender o significado projetado pelo do-
ente sobre a dor bem como suas reações e com-
portamentos desenvolvidos nesta vivência, sendo
esse o objeto desse trabalho.

METODOLOGIA

Este trabalho insere-se na tradição hermenêutica
de pesquisa norteada por pressupostos epistemoló-
gicos construtivistas e utiliza como método de análise
as representações sociais.

As representações sociais devem ser estudadas
articulando elementos afetivos, mentais, sociais, inte-
grando a cognição, a linguagem e a comunicação às
relações sociais que afetam as representações sociais e
à realidade material, social e ideativa sobre a qual elas
intervêm. Trata-se de uma atividade mental desenvol-
vida pelos indivíduos e grupos para fixar uma posi-
ção em relação às situações, acontecimentos, objetos e
comunicações que lhe dizem respeito7.

Assim, as representações são sempre de um su-
jeito sobre um objeto, e nunca reproduções deste ob-
jeto; são interpretações da realidade, sendo que a rela-
ção com o real nunca é direta, mas sim mediada por
categorias históricas e subjetivamente constituída7.

Os dados foram coletados, após aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar e assinatura
do consentimento livre e esclarecido, pelo doente.
Foram realizadas visitas domiciliárias aos doentes
referenciados pelas instituições conveniadas e obtidas
entrevistas do tipo livre, com uso de gravador, em
resposta a uma questão norteadora: fale-nos sobre sua
experiência com o câncer.

As entrevistas foram transcritas e os discursos
analisados na busca dos núcleos representativos a par-
tir da similaridade dos depoimentos e assim agrupa-
dos em categorias e subcategorias8.

Caracterização da população

Foram consultados doentes portadores de cân-
cer em vários tratamentos residentes numa cidade do
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interior do estado de São Paulo que são na maioria
(70%) homens.

Grande parte da população analisada não com-
pletou o 1º grau, sendo que um dos doentes não pos-
sui nenhum grau de escolaridade e outro possui for-
mação superior.

A análise da situação laboral indicou que 40%
dos entrevistados encontra-se afastado, 30% aposen-
tado e 30% sem ocupação remunerada.

Quanto ao tratamento, 80% fizeram ou fazem a
quimioterapia, 30% a radioterapia e 50% submeteram-
se à cirurgia.

Dos entrevistados, 40% referiu quadro álgico
em período próximo a entrevista e 70% a utilização
de medicação analgésica em algum momento de sua
vivência com a doença.

Na figura abaixo encontra-se uma sinopse dos
doentes consultados.

Figura 1 - Distribuição dos portadores de neoplasia maligna entrevistados. São Carlos-SP, 2003.
 Fonte: Prontuários dos pacientes.

N° Nome Sexo 
Idade 
(anos) 

Diagnóstico Tratamento (s) realizado (s) 

1 O. P. M 73 Câncer de pâncreas Medicamentoso 
2 C. C. M 47 Câncer de próstata Quimioterapia Radioterapia 
3 S. A. D. F 34 Câncer de vagina Radioterapia 
4 O. A. O. M 85 Câncer de próstata Quimioterapia Cirurgia 
5 M. R. S. F 56 Câncer de pulmão Quimioterapia Cirurgia 
6 J. B. S. M 72 Câncer de estômago Quimioterapia Cirurgia 

7 A. P. J. F 49 Linfoma Não- 
Hodgkin Quimioterapia 

8 P. O. F. M 48 Leucemia Quimioterapia 

9 V. B. M 42 Câncer de 
Reto 

Quimioterapia, 
Radioterapia e Cirurgia 

10 A. M. B. M 19 Câncer de testículo Quimioterapia 
Cirurgia 

 

A REPRESENTAÇÃO DA DOR PARA O
DOENTE

A partir da análise dos discursos dos doentes
consultados surgiram as categorias analíticas sobre a
experiência dolorosa. Nesse artigo serão abordadas
as categorias: Experimentando a dor; Convivendo
com as seqüelas e Buscando suporte.

Experimentando a dor

A dor é uma experiência sensorial e emocional
desagradável que pode estar associada a lesão real ou
não e está diretamente relacionada com fatores cultu-
rais, sofrendo interferência do aprendizado2. Os do-
entes consultados manifestaram em seus discursos so-
bre como experimentam a dor: Aprendendo a classi-
ficar; Treinando seu controle; Ultrapassando seu limi-
te; Tomando remédios fortes e Apresentando com-
plicações.

Aprendendo a classificar a dor

Ao longo da experiência dolorosa, o doente

desenvolve mecanismos para classificação da dor sen-
tida. Sua primeira classificação se refere ao físico, ao
seu corpo que dói, localizando e quantificando a ex-
periência dolorosa. Quando a dor não melhora mes-
mo com remédios ele a classifica como dor espiritual,
que é vista, pelo doente como uma dor de maior rele-
vância em relação a qualquer tipo de dor e sua análise
leva à conclusão de que ela traz um sofrimento insu-
perável. O convívio com a dor e as rotinas impostas
pela doença, leva o doente a utilizar a linguagem da
escala numérica que ele aprendeu dos profissionais da
saúde e que lhe permite classificar a intensidade da sua
dor e se fazer entender.

É horrível, é horrível […] principalmente espiritu-
almente, é horrível. De todas as dores que eu já passei, essa
é a pior. […] Ela vai matando devagar, matando lenta-
mente. […] espiritualmente tem sido uma derrota tremenda
[…] Fisicamente a gente trata com comprimidos, com remé-
dios, né? Espiritualmente é doloroso […] Eu estou com-
pletamente destruído […] espiritualmente,[…]. (Entrev. 1)

[…] eu não conseguia apoiar, porque doía muito. A
dor é […], dor bem mais forte. É do tipo 7 – 8. E, depois
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que eu fiz a irradiação, passou, não doeu mais. Às vezes dá
aquela dorzinha, mas fraquinha. (entrev.2)

Treinando o controle da dor

Diante dos freqüentes e intensos episódios do-
lorosos, o doente aceita como próprio sentí-los e cria
maneiras para diminuir a intensidade da dor sentida
ou até mesmo prevenindo-a quando isso está ao seu
alcance. Saber que pode contar com o atendimento
na hora da crise, possuir medicação eficaz ao alcance
da mão, mesmo quando não utilizada, possibilita mai-
or segurança para o doente em saber que pode con-
trolar o seu quadro doloroso.

Aí, deu, nesses dias, escorreguei ali e caí, quebrou.
Agora a outra é do lado aqui. Aí, nossa, cheguei lá, estava
dessa grossura, (mostra com as mãos o tamanho que o joelho
ficou), inchado. […] Ah, quando assim, eu estava interna-
da, passava que eu achava que eu não ia nem […] que eu ia
morrer de tanta dor. Aí, mas essa daqui não foi tanto (mos-
tra a região do fêmur de uma coxa), mais é essa (mostra a
outra coxa), o braço, né? Quebrou também, tudo quebrado.
E […] era só com que, a gente, queria era morrer mesmo.
Na hora do banho, Nossa Senhora, que dor! Só faltava
morrer, de tanto que doía […]. (Entrev. 7)

Tem dia que dói, dá vontade de chorar de não conse-
guir sentar e apoiar na almofada, mas eu tomo o remédio e
alivia[…].(Entrev. 3).

Ultrapassando os limites

A dor leva o indivíduo a ultrapassar os seus li-
mites, pois sendo algo particular, também o processo
de sua superação depende da fase da doença, do
momento vivido, das experiências e da idade. Porém,
não é sempre verdadeiro que esses fatores, anos vivi-
dos ou experiências acumuladas, conferem maior to-
lerância à dor, como mostram os discursos. Há fato-
res internos e externos que colaboram e que atrapa-
lham na luta e enfrentamento da dor e do sofrimento.

Ah, viver a gente tem que viver, não tem como, tem
que conviver com ela, não tem onde você escapar. […] En-
tão, eu não facilito. Então às vezes […] dá aquelas dor
[…] dá, mais […] tem época que você entra em desespero,
dói, que nem ontem mesmo… dá calor. Daí eu falei, não é
possível, que é isso, dá aquelas ferroadas, sabe? […] Mas a
dor é assim, dia-a-dia, tem dor você tem que procurar um
jeito de aliviar ela. […] Porque, não é fácil. Dor, dor[…]
ninguém gosta de dor não. (Entrev. 2)

[…] aí continuou, tomei remédio, parece que piorou
[…] aquela dor, dor mesmo. Era dor mesmo de estar con-
versando e chegar a gritar : Ai que dor! (Entrev. 3)

Apresentando complicações

Mencionado como bastante freqüente tanto so-
bre o estado físico, emocional, como nas interações
sociais, as complicações levam os doentes a mais so-
frimentos. Elas podem ocorrer devido aos efeitos
colaterais das drogas ou pelas metástases.

[…] aí você toma remédio pra dor e atrapalha o
estômago, enfim, e vai complicando e, é onde eu falei que dá
aquelas, você tem aquelas recaídas, eu tive recaída por pro-
blema de insônia que, aí, junta dor no estômago, você começa
vomitar, você não pode vomitar e […] você ta com um corte
na barriga do tamanho da minha mão. Então, você não
pode […] estoura. (Entrev. 9)

Usando medicamentos fortes

O tratamento medicamentoso é o mais utiliza-
do para alívio da dor e a necessidade de utilizar tera-
pêutica medicamentosa com crescente intensidade anal-
gésica é uma realidade experimentada pelos doentes,
como forma de manter as condições de sobrevivên-
cia e suportar a dor.

Eu tinha cólica, você vê eu tomava aquele Tramadol,
única coisa que aliviava. E, agora, que não era fácil, não
era. Às vezes eu passava muita dor. E não era culpa de
ninguém. Não era culpa nem minha, do próprio corpo. Me-
xeu, você tem uma ferida […] quando você se machuca, você
vê, você faz um, se quebra dói. É a mesma coisa, é uma
ferida mesmo; agora, não sei como que é feita essa cirurgia.
(Entrev. 9)

Convivendo com as seqüelas

Dada a complexidade do tratamento e a evolu-
ção prolongada da doença, muitas são as complicações
apresentadas pelo doente. Aos poucos as seqüelas, en-
tre elas a dor, vão sendo incorporadas ao cotidiano do
doente carregando consigo muitas limitações e perdas
além do grande sentimento de inutilidade diante das
necessidades próprias ou de outrem e muitas vezes, tor-
nando a pessoa dependente dos familiares.

Nessa categoria aparecem: Tendo limitações;
Sofrendo perdas; Dependendo dos outros; Sentindo-
se inútil e Tendo que resignar-se.

Tendo limitações

A doença traz limitações a partir do momento
que retira o doente oncológico das atividades rotineiras.
O afastamento do mundo do trabalho e as alterações
socio-econômicas que vêm em decorrência disso são
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as primeiras grandes alterações que acontecem. Dentre
todos os fatores limitantes, a dor é a que gera maior
desconforto, levando a mudanças nos hábitos e com-
portamentos. Como conseqüência, o indivíduo cria
mecanismos para adaptar-se, minimizar e prevenir a dor.

[…] foi uma experiência muito triste. É uma coisa
que você não pode sair […] que nem, eu estou usando fral-
das, né?[…] Você vai na casa dos outros usando fral-
das?[…] fica esquisito, então… pra mim tudo isso é triste-
za muito grande […] (fica pensativa). (Entrev. 3)

Sofrendo perdas

Toda a experiência com o câncer e a dor
oncológica podem restringir até mesmo o lazer. En-
tretanto pode significar algo mais, pode significar
mudar sua vida por conta de tratamentos e gastos com
o mesmo. Pode, portanto, levar o doente a sofrer per-
das materiais, emocionais e físicas com as quais o indi-
víduo terá que se adaptar.

[…] ah, eu sinto falta de ter minhas coisas, minha
casa. Gosto de sítio, não da cidade. Eu vivia no sítio, quan-
do eu vejo passar assim um sítio bonito na televisão ou eu
vejo mesmo, sabe?, eu fico assim, aquele aperto porque eu
jamais vou, né? Eu jamais vou morar sozinha também. Eu
tenho um filho que mora no sítio, mas […] eu já dou traba-
lho pra essa daqui, eu sei que dá. […] Eu tinha minha
casa meu marido, hoje eu não tenho.Eu tinha terreno, tinha
carro, hoje não tenho nada. Fé em Deus e ele me dá cora-
gem. Eu preciso é trabalhar. (mostra o crochê) (Entrev. 5)

Dependendo dos outros

A experiência leva o doente a rever conceitos e
valores como o de estreitar relações com seus famili-
ares. Porém, a aproximação pode não ser aquela al-
mejada, mas decorrer da necessidade pela dependên-
cia financeira ou de cuidados aos quais o doente agora
se submete. A consciência de estar dependente dos
outros leva o doente a reavaliar os seus conceitos e
mudar muitas de suas atitudes.

[…] pra tomar banho você depende de outra pessoa,
pra você se locomover depende de outra pessoa e na situação
que eu estava, […] me ajudou tomar banho, ele me ajudou
a me despir.[…] eu estava, eu estava dependendo dele pra
tudo, pra me locomover até o banheiro, entendeu, dele ou de
outra pessoa que seja, pra tomar banho. Você sabe o que é
você ter que ficar deitado na cama, outra pessoa te dando
banho de trapinho, de pano? […]. Então, é duro, penso eu
que quebra muita gente, viu! Quebra a espinha de muita
gente, quebra o orgulho! […] tudo serve pra você melhorar,
não sei, acho que pra ficar melhor. (Entrev. 9)

Sentindo-se inútil

A convivência com as seqüelas causadas pela
doença e pela dor leva o doente a passar por muitas
limitações e perdas, que muitas vezes afasta-o do tra-
balho e do convívio social tirando sua liberdade e au-
tonomia, fazendo-o sentir-se inútil.

[…] o que mais me aborrece é que eu não posso
escrever, eu sendo um advogado […] pra falar com fulano
eu preciso mandar um recado, pra ele me telefonar, pra ele
me explicar, ou tomar um carro e, quer dizer, perdi comple-
tamente a minha condição de advogado. Sou um analfabeto.
[…] não posso andar, quer dizer, não posso andar, vamos
supor, se eu quero ir num banco, por exemplo, eu preciso
chamar um táxi, eu gasto só de automóvel […] 6 ou 7 e
tendo o braço quebrado eu jamais poderia reformar a minha
carta, entende? (Entrev. 4)

Tendo que resignar-se

Viver os dias que são oferecidos acaba por exi-
gir adaptações para as simples tarefas do cotidiano ou
até mesmo dos hábitos, tudo a fim de evitar descon-
fortos, complicações e viver melhor. Resignar-se, acei-
tar o que se apresenta e tentar encarar o que está posto
tentando se adaptar às novas circunstâncias ajuda a
manter a força e a coragem de viver.

[…] eu posso nadar? Posso nadar. Posso mergu-
lhar? Não, não posso mergulhar. Então eu entro dentro da
água, vou nadar, mas não posso mergulhar. Então eu vou
entrar pela escadinha, vou entrar pelo barranco, pelo, de
qualquer jeito vou nadar, não vou mergulhar. […] Só pos-
so entrar na beirada, e entrar dentro da água e nadar. È,
tudo isso tem que ver. Se eu não posso subir num trampolim,
ótimo, assim não vejo a piscina e a gente fica ali. Então, não
posso mergulhar, nem entro, não adianta a gente querer […].
É o que eu falo, a gente tem que ver o que pode fazer daqui
pra frente. Não adianta você chorar o que você perdeu. Vê
o que dá pra fazer daqui pra frente. […]. (Entrev. 2)

Buscando suporte

Os profissionais de saúde, embora sejam os que
mais se encontram preparados para o cuidar, não apa-
recem como referência para os doentes, visto que,
como sabemos, a preocupação com a tecnologia tem
levado ao distanciamento das questões humanas. Os
doentes têm suas esperanças ancoradas em Deus –
Apegando-se a Deus e seus olhares, preocupações e
principalmente o apoio necessário estão voltados para
seus familiares – Contando com a família.

A família do doente com câncer passa pelos mes-
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mos estágios que o doente, sendo estes mais graves e
sérios tanto quanto maior for o vínculo familiar e quan-
to mais relevante for o papel do doente dentro da fa-
mília7. Mesmo assim, embora de forma precária é com
a família que o doente conta e encontra apoio, conforto
e ajuda nas situações difíceis que precisa enfrentar.

[…] ficar sozinho e tem todo o tempo pra pensar na
situação: Puxa vida, o quê que eu vou fazer agora, eu tenho
2 filhos, são ainda praticamente […] Então, você pensa
nisso, nessa situação, fala: meu Deus do céu, me deixa viver.
Eles são pequenos, não sabem ainda se virar, não consegui-
ram ainda. Enfim, é mais ou menos por aí, você […] pensa
mais na família, é de onde vem força, e consegue […]
(Entrev. 9)

Suportar a doença e o conseqüente tratamento
exige do doente força e perseverança. Manter-se
participativo no tratamento e ainda manter a fé frente
a todas as dificuldades necessita de uma força espiri-
tual. A doença leva o indivíduo a refletir e pensar na
existência de um ser superior, de um ser celestial. A
vitória conseguida em cada fase da doença e a moti-
vação é atribuída à sua fé e o doente se apega a Deus.

[…] graças a Deus eu agora estou muito bem […].
Mas se Deus quiser, eu tô são de novo. Graças a Deus.
[…] Deus é que deu a força porque não agüentei e tirei.
Deus me deu a  força que eu agüentei e tirei. Deus é que deu
a força porque não é brincadeira não. […]. (Entrev. 6)

[…] a gente tem é que ter fé em Deus e persistir
naquilo que tá fazendo, senão […]. Eu só pedia pra Deus
ter misericórdia. Me peguei muito com Deus. Foi o que me
fortaleceu espiritualmente, por incrível que pareça, a doença
foi que me acordou, entendeu? E eu graças a Deus, uma vez
eu tava sentado (aponta o sofá), costumo ficar sentado aqui
à noite. Estava sentado aqui e eu comecei a falar com Deus.
Pedi misericórdia. (Entrev. 8)

[…] mas é a única esperança de vida, meu Deus do
céu. Quer dizer, eu não sei o meu caso se, segundo o médico,
os exames que eu fiz foram, segundo ele, esta tranqüila, tem,
tirados quase 100% e, eu estou fazendo mais preventivo.
(Entrev. 9)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O isolamento familiar e da sociedade, as preo-
cupações financeiras e o medo da mutilação e da morte
em conjunto com a sensação dolorosa são os elemen-
tos responsáveis pelo sofrimento do doente com cân-
cer. A Enfermagem, pela proximidade com o doen-
te, tem condições de contribuir para a compreensão

do quadro álgico e auxiliar o doente na superação do
mesmo, melhorando os resultados e minimizando as
seqüelas e os traumas que a doença por si já impõe.

Embora se tenha a tendência, de ao procurar
estudar o fenômeno dor oncológica, buscar a
quantificação e caracterização fisiopatológica, ao lon-
go do convívio com o doente, compreende-se que a
sua dor ultrapassa o físico, pois abarca todo um sofri-
mento que é emocional, espiritual e que é permeado
por uma série de sentimentos que traduzem seu de-
sespero diante da situação vivenciada.

Nesse sentido, esse trabalho permitiu compre-
ender um pouco melhor o doente com câncer e leva à
reflexão da necessidade de conhecer e considerar os
sentimentos, os pensamentos e as emoções sentidas
pelo doente, respeitando sua individualidade,
especificidade e integridade em toda a complexidade
do seu ser, pois a compreensão mais afinada dos as-
pectos psicológicos, emocionais e sociais que envol-
vem a pessoa com câncer subsidia condições para que
a Enfermagem adquira ou aperfeiçoe seu preparo e
atuação nas situações do cuidado que envolve esta
enfermidade.
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