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O câncer assim como as demais neoplasias malignas, define-se como uma doença crônica 

multifatorial, resultante da interação dos fatores etiológicos que afetam os processos de 

controle da proliferação e crescimento celular e na maioria dos casos apresenta caráter 

psicossomático, sendo um fator de risco à saúde mental em virtude de ser uma patologia com 

tratamento ainda não definitivo, ou seja, possibilidade incerta de cura, invasivo podendo 

causar alterações na autoimagem e com grande peso social. Portanto o suporte dos familiares 

e a prática regular de atividades físicas se tornam indispensável no tratamento. O objetivo 

desse trabalho foi realizar uma revisão de literatura demonstrando o impacto do câncer e a 

influência do seu tratamento na saúde mental do paciente.  Para construção desse trabalho 

inicialmente foi escolhido o tema a ser abordado e posteriormente foram usadas as bases de 

dados BVS, Pubmed e Scielo, com critério de artigos publicados entre 2015-2018. Foram 

encontrados 7 artigos, foi realizada uma leitura dos resumos de cada um e excluídos os que 

não englobaram o tema, restando 4 artigos que foram lidos na íntegra e utilizados na 

construção da revisão. Foi possível observar que o diagnóstico precoce tem aumentado, 

sugerindo que os pacientes têm se preocupado mais com a saúde, entretanto um número 

considerável de pacientes apresentou ansiedade (25,3%), seguido de (20,9%) que 

apresentaram depressão. Quanto aos pacientes que demonstraram uma esperança de cura e 

sentido de vida, notou-se uma associação a um maior bem-estar emocional durante o 

tratamento de câncer, visto que a presença do sentido de vida ser um fator que contribuiu para 

uma melhor saúde psicológica.
 

Palavras-chave: Psico-oncologia. Ansiedade. Depressão. Qualidade de Vida. 

mailto:ingrynd_vieira@hotmail.com
mailto:giovanejunior31@gmail.com

